


TÉCNICAS DE 

IDEAÇÃO

 Brainstorm;

 Placestorm;

 Co-criação.

 ...



BRAIN

STORM



BRAINSTORM

Objetivos:
 Reunir um grupo de pessoas para gerar muitas ideias 

que serão posteriormente selecionadas de acordo com 
critérios específicos.

 Deve-se criar um espaço colaborativo de geração de 
ideias em que as pessoas elaborem ideias em conjunto.

 Não deve haver um ambiente de “a minha ideia é a 
melhor”.



BRAINSTORM



BRAINSTORM

Pontos fortes
 Pode ser simples e barata;

 Envolver muitas pessoas da organização;

 Rápida.

Pontos fracos
 Centralização das ideias;

 Criticismo às ideias no momento errado;

 Risco de o fator hierarquia influenciar a atividade.



PLACE

STORM



PLACESTORM

Objetivos:
 Semelhante ao brainstorm, mas se passa em um local 

específico. O local escolhido está associado ao tema do 
placestorm.

 Por exemplo, em um projeto sobre sala de emergências 
em hospitais, o placestorm se daria em uma sala de 
emergência real.

 O grande ganho é observar in loco as necessidades e 
restrições de um contexto específico. 



PLACESTORM

Pontos fortes
 Proximidade com o contexto real;

 Novos insights surgirão a partir da observação do 
contexto real;

 Pessoas que atuam diariamente no contexto em estudo 
poderão participar da atividade.

Pontos fracos
 Requer agendamento do local e autorização para realizar 

a atividade no local.



Age Gain Now Empathy System
AGNES

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=czuww9rp5f4


YOU CAN'T 

SCHEDULE 

CREATIVITY

SOME PEOPLE COME IN AT DAWN.

SOME PEOPLE COME IN AFTER LUNCH.

SOME PEOPLE WON'T COME IN.



CO-CRIAÇÃO

Objetivos:
 Tem como objetivo convidar usuários reais a criarem 

soluções juntamente com os designers do projeto.

 Os usuários não farão o papel dos designers, mas 
atuarão colaborando com os designers. Apontando 
limitações, gerando insights e dando feedbacks.



CO-CRIAÇÃO

Pontos fortes
 Os usuários se sentem ainda mais respeitados por serem 

convidados a participar da criação de soluções para eles 
próprios.

 Caso se sintam à vontade, os usuários trarão insights
valiosos.

Pontos fracos
 Recrutamento do usuários;

 Usuários podem se inibir por sentirem que devem gerar 
“ideias brilhantes”.



FOCUS GROUP



FOCUS GROUP

Objetivos:
 Tradicional técnica da área de pesquisa de mercado que 

mais recentemente tem sido usada na geração de ideias.

 Um grupo de usuários com perfil semelhante é 
convidado a participar de uma reunião de discutirá um 
determinado tema.

 A técnica pode ser usada para geração de ideias, mas 
também para a avaliação de um produto ou serviço.



FOCUS GROUP

Pontos fortes
 Um grupo de especialistas em um assunto pode gerar 

muitas ideias valiosas;

 Em pouco tempo é possível reunir muitos especialistas 
que podem colaborar na geração de ideias.



FOCUS GROUP

Pontos fracos
 Recrutamento dos participantes;

 A participação dos presentes pode estar limitada a 
poucas pessoas;

 Pode-se focar demais a discussão em pontos muito 
específicos e se esquecer de aspectos importantes; e

 Pode haver uma “competição” entre os especialistas para 
se descobrir quem sabe mais sobre o assunto.



UNFOCUS GROUP

Objetivos:
 No mesmo formato de um focus group, a grande 

diferença é a participação de um grupo de pessoas sem 
características em comum.

 Pessoas com interesses, ocupações e características 
demográficas são convidadas a participar da atividade 
justamente para divergirem o máximo possível.





REFERÊNCIAS

1. Out of the box 
[http://www.fastcompany.com/47383/out-box]

2. Method cards for IDEO 
[http://www.ideo.com/work/method-cards]
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