
WORKSHOP 
CRIATIVIDADE – COMO GERAR E 

POLINIZAR IDEIAS EM GRUPO   



BRAINSTORM 
alguém precisa conduzir o processo 



Antes de tudo… 
 
- Convidar pessoas estratégicas 
- Diferentes perfis 
- Definir bem o tempo – início e fim 
- Respeitar etapas: definir o 
problema - ideação livre / seleção 
de ideias  



Antes de tudo… 
 
- Bom espaço 
- Tentem se levantar de vez em quando 
- Ter guidelines bem claros e definidos 
- Um ou dois bom condutores 
- Todos se envolvem 
- Papel e caneta pra todos 



Os primeiros passos 
 
- Qual o problema? 
- Qual a pergunta – novo caminho para 
o problema 
- Não julgar, ir pela quantidade - 
divergir 
- Desafie a lógica, quebre convicções 
- Evite descrever métodos ou explicar 
no início 
- Não se atenham a viabilidade da ideia 
- Todos participam e um conduz 
- Realize perguntas abertas  
- Conectem ideias, use a ideia do outro 



desafio de BRAINSTORM 
Como ter ideias criativas em grupo 



PARA SE TER UMA BOA 
IDEIA, TENHA MUITAS. 



Pensem quais as 
utilidades de uma caneta. 



Agora, fora os usos 
óbvios. Quais os usos 
que podemos dar a uma 
caneta? 



ESSE NEM DEUS AFUNDA 



QUE IDEIAS PODEMOS TER? 
OBJETIVOS 
RECURSOS 





PAPEL E CANETA 
MATERIAIS DE APOIO - POST IT, CANETAS COLORIDAS, 
FLIPCHART 
DEFINIÇÃO DE QUEM SERÁ O REDATOR 
IDENTIFICAÇÃO DAS PERGUNTAS ORIENTADORAS 
QUEM CUIDA DO TEMPO 





DIVERGIR PARA DEPOIS 
CONVERGIR – TER MUITAS 

IDEIAS E SÓ DEPOIS 
SELECIONAR 



IDEAÇÃO 
Tudo vale, quantidade de ideias, 
sem julgamento 
 
SELEÇÃO 
Hora de filtrar, selecionar, testar, 
conectar e votar 



Classificação das ideias em: 
1 - ideias mais básicas  
2 - ideias inovadoras  
3 - ideias visionárias 



BRAINSTORM 
vender é mais difícil que fazer 



WORKSHOP 
Como testar, polinizar e 

apresentar ideias? 



prototipia 
pensar fazendo 



Pensar com a cabeça do outro 
 
- Empatia – ouça as pessoas e 
entenda as necessidades 
- As vezes o que não é dito, é 
bem mais importante do que é 
dito 
- Reconheça e defina o problema 
a partir do usuário/cliente 



VÁ PELA QUANTIDADE, SE 
PERMITA ERRAR E 

COMPARTILHAR E SÓ DEPOIS 
JULGUE 



Como um médico de Maringá, 
curioso, se transformou no 
maior vendedor de livros – 
individual – do Brasil. 



- Observou que vendiam livros 
no chão, nas estações de metrô 
de São Paulo. 
- Adaptou máquinas de 
“vending machine” para o 
produto livro. 
- Estudou a melhor forma de 
compra e venda de livros. 
- O cliente paga quanto acha 
que vale. 
- 190 mil unidades por ano. 



PENSAR COM A CABEÇA DO 
OUTRO É JUNTAR UMA COISA NA 

OUTRA 



Para fazer um produto ou 
serviço, se coloque no lugar 
do outro. 















FAÇA O SIMPLES BEM FEITO TODOS 
OS DIAS QUE VOCÊ VIRA GÊNIO. Carlo 
Godoni 







Imagine chegando em 2026…? 



Como podemos gerar mais 
integração e intercooperação 
entre vocês por meio da 
comunicação e para a 
comunicação ? 



- Faça um brainstorm para gerar 
ideias que possam gerar 
inovação na intercooperação na 
comunicação de vocês. 
- Priorize e selecione uma das 
ideias.  
- Faça um protótipo dessa que 
imaginam encontrar em 2026. 
- Apresentam ao grupo. 





Escolher uma das ideias 
selecionadas - ideia básica, 
inovadora ou visionária. 



prototipia 
vender é mais difícil que fazer 





WORKSHOP 
brainstorm e prototipia  



No retorno para casa, desafiamos cada um a reunir seu 
grupo de aplicar as atividades de brainstorm e prototipia. 
Aproveitem o que discutiram e criaram sobre ideias para 
inovar na comunicação interna e na intercooperação das 
comunicações.  
 
Pensando no próximo Fórum, tragam e compartilhem mais 
contribuições e experiências inovadoras reais de suas 
cooperativas pela ação da comunicação. E quem sabe já 
iniciativas de ação de intercooperação. Como podemos 
realizar mais ações conjuntas.  

o desafio dos 60 dias 



OBRIGADO 
jeansigel@escoladecriatividade.com.br 




