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Levantamento
de temas para 

capacitação

Definição das 
interfaces do 

portal

Seleção das 
trilhas

Formação de 
coordenadores

Normatização
e Comunicação

6 7

Alinhamento
de TI

Formação para 
publicadores

Design Thinking

Abordagem centrada no humano e na colaboração, utilizando-se de
um modelo mental voltado para a solução de problemas complexos

Tim Brown (IDEO)

Abordagem baseada na aprendizagem experiencial (exploration-
exploitation) em que recursos são (re)combinados para gerar
soluções inovadoras

Antonio Isidro (LineGov|UnB)
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Design Thinking

Funil do Conhecimento
(pipeline da inovação)

Martin, R. (2010). Design thinking: achieving insights via the “knowledge
funnel”. Strategy & Leadership, 38(2), p. 37-41. 

Design Thinking

Perspectivas Fundamentais

Prática Reflexiva

Criação de Artefatos

Solução de Problemas

Dar Sentido às Coisas

Criar Significado (Propósito)
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Design Thinking

Atributos Fundamentais

Desejo

O que as pessoas 
desejam?

Viabilidade
O que é viável 
financeiramente?

Praticabilidade
O que é possível 

técnica e 
organizacionalmente?

Design Thinking

Modelo IDEO e D.School
(Stanford University)

EMPATIA

DEFINIÇÃO

IDEAÇÃO

PROTOTIPAÇÃO

TESTE
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Design Thinking

Modelo IBM

OBSERVAR REFLETIR FAZER

Design Thinking

Modelo
Service Design Process
Duplo Diamante
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Ferramentas de Design Thinking

EMPATIA

DEFINIÇÃO

IDEAÇÃO

PROTOTIPAÇÃO

TESTE

Trilhas de 
Aprendizagem

Personas

Tour de 
Experiência e 
Definição do 

Problema

Teoria da 
Mudança

Personas

Nome da persona: 
___________________

desenhar ou colar uma
figura

Quem sou eu? 3 razões para eu me engajar em uma trilha
de aprendizagem?

3 razões para eu não me engajar em uma
trilha de aprendizagem?

Quais são minhas 
dores?

Quais são meus 
sonhos?

O que me distingue 
dos outros?

O que me diverte? Insights

Elaborado por Antonio Isidro com base em Nesta.
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Tour de 
Experiência

O que queremos 
mostrar com o tour?

Quais são as práticas 
observadas?

Quem está envolvido? Quais recursos são 
utilizados?

Como é o ambiente?O que funciona bem?O que não funciona 
bem?

O que pode ser 
melhorado?

Insights

Elaborado por Antonio Isidro com base em Nesta e DIY.

Definição do 
Problema

Qual é a questão-
chave? Por quê ela 
é importante?

Para quem isto é 
um problema?

Quais são os 
fatores que 
moldam o 
problema? 
(sociais, culturais 
etc.)

Quais evidências de 
que vale a pena o 
investimento em 
resolver o problema?

Você pode pensar o 
problema de uma 
forma diferente? 
Como seria? Você 
pode re-enquadrá-lo?

Insights

Elaborado por Antonio Isidro com base em Nesta e DIY.
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Teoria da Mudança
Qual é o 
problema a ser 
resolvido?

Qual o público-
alvo?

Como alcançar e 
engajar o 
público-alvo?

Quais os passos 
necessários para 
gerar mudanças?

Insights

Qual a mudança a 
longo prazo que 
você vê como 
meta?

Quais stakeholders
podem colaborar 
para a realização 
da meta?

Qual o efeito 
quantificável da 
mudança?

Qual o efeito 
quantificável da 
mudança?

Qual o efeito 
quantificável da 
mudança?

Quais os maiores 
benefícios da 
mudança?

Quais os maiores 
benefícios da 
mudança?

Quais os maiores 
benefícios da 
mudança?

Elaborado por Antonio Isidro com base em Nesta e DIY.


