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O mundo está passando por 
transformações
Em áreas como tecnologia, comunicação, 
saúde, educação há pessoas comuns 
empreendendo e criando projetos, 
produtos e serviços incríveis.
Empreender não significa apenas abrir 
um negócio. Empreendedores tem a capacidade de realizar e não aceitam 

a realidade de forma resignada. 
Quando você descobre o 
empreendedorismo, primeiro se depara 
com uma vontade: algo anterior à 
ideia. E a vontade será a mola 
propulsora para começar.  

  O mundo está passando 
por transformações. Em 
áreas como tecnologia, 
comunicação, saúde, edu-
cação há pessoas comuns 
empreendendo e criando 
projetos, produtos e serviços 
incríveis. 

  Empreender não significa 
apenas abrir um negócio. 
Empreendedores tem a ca-
pacidade de realizar e não 
aceitam a realidade de 
forma resignada. Quando 
você descobre o empre-
endedorismo, primeiro se 
depara com uma vonta-
de: algo anterior à ideia. E 
a vontade será a mola pro-
pulsora para começar.

Em um ambiente repleto de 
inovação, nossa proposta 
é ajudá-lo a desenvolver o 
espírito empreendedor em 
você e nos seus alunos. Por 
isso vamos compartilhar fer-
ramentas para o ensino e o 
aprendizado do empreen-
dedorismo. 

   O termo ferramenta deriva 
do latim: um utensílio ou dis-
positivo para realizar algu-
ma tarefa. No nosso caso, 
trata-se de um método, 
um quadro, um formulário, 
um roteiro para organizar 
o pensamento e solucionar 
problemas.





Ele contém as ferramentas do 
Volume 2 do Guia Essencial 
para Novos Empreendedores. 
O Guia é uma publicação que 
tem a proposta de ajudar as 
pessoas a tirarem suas ideias 
do papel e empreenderem seus 
sonhos. 

O livro Ideação ensina como 
oxigenar a criatividade 
e aplicá-la para gerar, 
selecionar e prototipar ideias 
para fazer do seu propósito 
realidade.
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PARA: VO
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Faça download dos 4 guias nos sites: www.academiasebrae.com.br  ou www.sebraemg.com.br/atendimento 



Conheça tudo o que vai precisar reu-
nir para aplicar as missões com seus 
alunos.

Sugerimos aqui uma média. Administre 
o início e término das atividades respei-
tando o ritmo da turma e o tempo que 
você tem disponível.

Preparamos alguns conselhos rápidos 
que poderão ajudá-lo a potencializar 
ao máximo o aprendizado dos seus 
alunos.

Quer saber mais sobre o conceito por 
trás das missões? Baixe nosso guia e 
leia as páginas indicadas ou acesse os 
materiais extras.

Indica que a atividade deve ser desen-
volvida individualmente.

Indica que a atividade deve ser realiza-
da em pequenos grupos. 

As missões foram estruturadas como ferra-
mentas e fazem parte do conteúdo do guia. 
O que apresentamos é um material no for-
mato faça você mesmo com notas explican-
do como explorar cada atividade de forma 
interessante em sala de aula. 

Sabemos que seu tempo é precioso. Por essa 
razão, as atividades poderão ser desenvolvi-
das no seu ritmo, de acordo com o seu tem-
po, na ordem e momento que julgar mais 
adequados. Separe um tempo para enten-
dê-las e se sentir necessidade de fazer ajus-
tes, faça! 

Como professor, não se apegue só às ex-
plicações do material, você pode [e deve] 
criar sua própria forma de inovar na sala de 
aula. 

Comece! Enxergue tudo como experimenta-
ção e aproveite os materiais para rabiscar, 
estudar, anotar, criar! Mergulhe nesse mun-
do de possibilidades e ajude seus alunos a 
construírem, desconstruírem e reconstruírem 
ideias. O resultado será uma geração de em-
preendedores capaz de mudar o mundo. 

Compartilhe suas sugestões de aplicação ou 
envie suas dúvidas para o email:
gene@sebraemg.com.br

Para facilitar sua vida,
você vai encontrar alguns ícones: 

Conte conosco!
estaremos por perto.



Resgatando sua capacidade 
criativa e descobrindo o poder 

das ideias
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.MISSÃO 
ELABORE UM MAPA DE EMPATIA / pg 30

.MISSÃO 
VOCÊ REPORTER / pg 34

.MISSÃO 
PERSONIFIQUE / pg 38

.MISSÃO 
IDENTIFICANDO SEU DESAFIO 
ESTRATÉGICO / pg 44 

.MISSÃO 
PREPARE-SE PARA O 
BRAINSTORMING / pg 48

.MISSÃO 
APLIQUE ESSE CHECKLIST 

/ pg 52

.MISSÃO 
GERE IDEIAS / pg 54  

.MISSÃO 
SELECIONE AS MELHORES 
IDEIAS / pg 56  

.MISSÃO 
CONSTRUA SEU PROTÓTIPO / pg 60

.MISSÃO 
VENDER, VENDER, VENDER! / pg 64
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.MISSÃO 
MEXA AS PERNAS 
E DEIXE SEU 
CÉREBRO TININDO / pg 12

.MISSÃO 
O DESAFIO DOS 30 
CÍRCULOS / pg 16

.MISSÃO 
DECIFRA-ME OU TE DEVORO
/ pg 20

.MISSÃO 
OS INUSITADOS USOS PARA 
UM CLIP DE PAPEL / pg 24
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MEXA AS PERNAS E DEIXE SEU CÉREBRO TININDO

passo a passo

TEMPO

30 minutos

dicas

O objetivo é fazer os alunos desligarem o cérebro e relaxar 
para gerar boas ideias. Uma simples caminhada aumenta 
em até 60% a criatividade! Como disse Nietzsche: “Todos 
os grandes pensamentos são concebidos durante uma 
caminhada”.

1. Planeje e realize uma caminhada com sua turma. De-
fina um roteiro: pode ser os corredores da escola, as ruas 
da vizinhança ou qualquer outro lugar.

Sugira também outras atividades de relaxamento como 
natação, tocar um instrumento musical, meditar ou sair 
com os amigos. 

2. Peça para que observem tudo com olhos de turista e 
que exercitem a sensação de “vuja de” que é o oposto 
de “déjà vu”. Isso acontece quando, mesmo após olhar 
um milhão de vezes a mesma coisa, você descobre algo 
diferente nela.

Baixe o volume 2 e leia 
da página 11 a 18.

13

materiais

saiba mais

coletivo

Nenhum



MISSÃO 1  
 MEXA A S PERNAS E DEIXE SEU CÉREBRO TININDO

Situação:        andamento               cumprida

Sim, você leu corretamente, sua missão agora  sair para caminhar. Relaxe 
um pouco. Vá para qualquer lugar, seja ao ar livre, em uma praça, parque 
ou pelos corredores da sua escola ou local de trabalho. O hábito de dar 
umas voltinhas pode aumentar seu fluxo de ideias, além de contribuir para 
o bem-estar físico.



MISSÃO 1  
 MEXA A S PERNAS E DEIXE SEU CÉREBRO TININDO

Situação:        andamento               cumprida

Sim, você leu corretamente, sua missão agora  sair para caminhar. Relaxe 
um pouco. Vá para qualquer lugar, seja ao ar livre, em uma praça, parque 
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o bem-estar físico.





O DESAFIO DOS 30 CÍRCULOS

passo a passo

TEMPO

15 minutos

dicas

Esse teste foi desenvolvido pelo pesquisador Bob McKim 
para estimular a criatividade do cérebro. Um momento 
para você colocar os alunos à prova para exercitarem 
suas habilidades criativas. 

1. Explique aos alunos que o desafio é transformar, duran-
te 3 minutos, o maior número de círculos em branco, em 
objetos como relógios, bolas de bilhar, etc.

Esclareça que é preciso equilibrar fluência (velocidade e 
quantidade) e flexibilidade (ideias diferentes). É mais fácil 
ter boas ideias quando se tem um grande número para 
selecionar. Mas, se tiver muitas ideias que não variam, terá 
uma única ideia com 29 versões.

2. Avalie com eles critérios como quantidade, fluência e 
diversidade das ideias. Veja se são apenas derivações 
(uma bola de basquete, uma de beisebol, uma de vôlei) 
ou diferentes (um planeta, um biscoito, um alvo). 

3. Se possível, dê um prêmio para quem alcançar o me-
lhor resultado.

Baixe o volume 2 e leia 
da página 23 a 34.

17

materiais

saiba mais

individual

•Formulário da atividade.
•Papel.
•Lápis ou caneta. 



MISSÃO 2
 O DESAFIO DOS 30 CÍRCULOS

Situação:        andamento               cumprida

Esse exercício de criatividade superlegal foi criado pelo pesquisador Bob McKim. Desenhe e 
transforme quantos círculos você conseguir em novos objetos. Por exemplo, um círculo vira 
um sol, outro uma �or. Faça o máximo que conseguir em três minutos. Considere quantidade, 
não qualidade nessa atividade.







DECIFRA ME OU TE DEVORO

passo a passo

TEMPO

10 minutos

dicas

Assim como na missão anterior, o objetivo é instigar a curio-
sidade e a capacidade criativa dos alunos para resolver 
problemas. 

1. Forme duplas ou pequenos grupos. Apresente a per-
gunta e desafie os alunos para tentarem respondê-la. 

Estimule a turma a levantar o maior número de respostas 
possíveis. Deixe que eles surpreendam. 

2. Solicite que os grupos compartilhem suas respostas. 

3. Apresente a solução e esclareça que mais importante 
que encontrar o desfecho certo para o enigma, é a criati-
vidade das respostas. 

Baixe o volume 2 e leia 
da página 23 a 34.

21

materiais

saiba mais

•Formulário da atividade.
•Lápis ou caneta. 

coletivo



MISSÃO 3
 DECIFRA-ME OU TE DEVORO

Situação:        andamento             cumprida

Um criminoso foi condenado à prisão perpétua. Porém, após ser julgado por um júri popular, a 
sua pena foi reduzida à metade. Como proceder? Anote sua solução para esse enigma. Contenha 
sua curiosidade e não pesquise no Google. 







OS INUSITADOS USOS PARA UM CLIPe DE PAPEL

passo a passo

TEMPO

20 minutos

dicas

Essa atividade tem a proposta de estimular a imaginação 
dos alunos. Adaptada do livro “O Playground dos Negó-
cios: Onde Criatividade e Comércio se Encontram” dos 
autores Dave Stewart e Mark Simmons esse jogo é sobre 
inventar diferentes usos para um clipe de papel.

1. Dê a cada aluno um clipe de papel. 

Estimule o máximo de respostas possíveis. Novamente dei-
xe que eles surpreendam. 

2. Peça para que em 3 minutos listem o maior número de 
ideias de coisas que podem ser feitas com clipes.
3. Informe que para cada item sugerido na lista será con-
tabilizado 1 ponto e para cada um fora da lista 2 pontos. 
Ganha quem conseguir mais pontos.
4. Faça um fechamento reconhecendo e valorizando as 
melhores idéias.

Baixe o volume 2 e leia 
da página 23 a 34.

25

materiais

saiba mais

INDIVIDUAL

•Formulário da missão. 
•Papel e Caneta.
•Clipes.



1. Usá-lo como um chaveiro.
2. Pressionar o botão “reset” em dispositivos
eletrônicos.
3. Um palito de dentes para emergência.
4. Fazer correntes.
5. Unir vários para fazer um colar ou pulseira.
6. Bonecas de clipe de papel.
7. Pendurar algum objeto.
8. Usá-lo para limpar as unhas das mãos e dos 
pés.
9. Abrir um cadeado sem chave.
10. Magnetizá-los para fazer esculturas.
11. Limpar o rejunte entre os ladrilhos do ba�
nheiro.
12. Para fazer palitos para queijo e abacaxi.
13. Como pauzinhos orientais, usados como
talheres.
14. Como prendedor de cabelo.
15. Como gancho para pendurar enfeites.
16. Como ganchos para cortinas.
17. Para substituir o puxador de zíper.
18. Como marcador de página.
19. Um anel de emergência para um casamento.
20. Para desobstruir ralos.

Lista de sugestões comuns 
para o que fazer com 
um clipe de papel:

MISSÃO 4
 OS INUSITADOS USOS PARA UM CLIPe DE PAPEL

Sua pontuação:

Situação:        andamento             cumprida

Esta atividade foi adaptada do livro O Playground dos Negócios dos autores Dave Stewart e Mark 
Simmons. Este jogo é sobre inventar usos interessantes para um clipe de papel. Em três minutos 
liste o maior número de ideias para coisas a serem feitas com clipes. Nas páginas seguintes há uma 
lista com as ideias mais frequentes de pessoas que receberam essa tarefa. Você ganha 1 ponto para 
cada ideia que esteja na lista e 2 para cada ideia original. Veja o quão longe você pode ir.



1. Usá-lo como um chaveiro.
2. Pressionar o botão “reset” em dispositivos
eletrônicos.
3. Um palito de dentes para emergência.
4. Fazer correntes.
5. Unir vários para fazer um colar ou pulseira.
6. Bonecas de clipe de papel.
7. Pendurar algum objeto.
8. Usá-lo para limpar as unhas das mãos e dos 
pés.
9. Abrir um cadeado sem chave.
10. Magnetizá-los para fazer esculturas.
11. Limpar o rejunte entre os ladrilhos do ba�
nheiro.
12. Para fazer palitos para queijo e abacaxi.
13. Como pauzinhos orientais, usados como
talheres.
14. Como prendedor de cabelo.
15. Como gancho para pendurar enfeites.
16. Como ganchos para cortinas.
17. Para substituir o puxador de zíper.
18. Como marcador de página.
19. Um anel de emergência para um casamento.
20. Para desobstruir ralos.

Lista de sugestões comuns 
para o que fazer com 
um clipe de papel:
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ELABORE UM MAPA DE EMPATIA

passo a passo

TEMPO

50 minutos

dicas

Um bom produto ou serviço é baseado em uma compre-
ensão profunda de quem vai usá-lo. O Mapa de Empatia 
é uma ferramenta que ajuda a sintetizar o que você ob-
serva em campo, extrair insights e direcionar sua criativi-
dade tendo as pessoas como centro de tudo.

1. Apresente o conceito de Empatia:  “capacidade de 
nos conectarmos a outras pessoas a partir de um senti-
mento que você já tenha experimentado.

3. Com o formulário do mapa de empatia, se possível em 
uma parede, cada grupo realiza uma sesssão de brains-
torming usando post-its para gerar ideias que respondam 
ao perfil das pessoas que serão atendidas.
4. Finalize a atividade pedindo que cada grupo apresente 
o mapa de empatia que construiu. 

Prossiga com os trabalhos e use o tema ou desafio defini-
do por cada grupo para criar o mapa de empatia.  

2. Divida os alunos em grupos de até 5 pessoas. Peça para 
que cada grupo selecione o perfil de cliente que desejam 
trabalhar.

Baixe o volume 2 e leia 
da página 55 a 57.

31

materiais

saiba mais

•Formulário da missão. 
•Post its e canetinha (op-
cional).
•Lápis ou caneta.

coletivo



MISSÃO 1
 ELABORE UM MAPA DE EMPATIA

O que ele fala?

Quais são as opiniões sobre os produtos e 
serviços?

Quais são as reclamações?

Quais são os elogios?

O que ele está dizendo para outras pessoas?

O que ele pensa?

Ele se sente bem ou mal em relação aos 
produtos e serviços?

Há alguma contradição na fala, que revela 
“pensamentos ocultos”?

O que é importante para ele (que ele pode 
não dizer em público)?

Descreva os sonhos e aspirações dele.

O que ele faz?

Quais são as atitudes do cliente?

Com que frequência ele usa esses produtos 
ou serviços?

Ele é �el ao produto, serviço, empresa ou 
alguma marca?

Como ele se sente?

Qual o sentimento do cliente em relação 
aos produtos e serviços?

Há algum sentimento “oculto” que pode 
ser percebido?

Que emoções o movem?

Que obstáculos existem entre o que ele 
deseja?

Situação:        em andamento                      cumprida

O Mapa de Empatia é uma ferramenta criada na Universidade de Stanford para sintetizar 
observações, extrair insights e inovar. Aprenda como usá-lo:

1. Converse com pessoas que sejam possíveis clientes. Utilize ou reproduza em tamanho 
maior, o Mapa. 
2. De�na o per�l do seu consumidor e preencha o centro do Mapa. Exemplos: dona de casa 
com 60 anos, classe C; jovem estudante, 17 anos, mora com os pais; mulher executiva, 30 anos, 
recém-casada.
3. Anote as melhores ideias na coluna “Insights”. 
4. Use post-its e peça às pessoas para responderem as perguntas sobre o consumidor.

5. Preencha o item De�nição do Problema. No campo Stakeholder descreva quem é seu usuá-
rio/cliente. De forma empática, registre as necessidades observadas e complete com os insights 
que explicam as razões destas necessidades.

Stakeholder

diz pensa

faz sente

De�nição do Problema

Insights

Stakeholder

(descreva a pessoa de uma forma 
empática)

precisa de 
uma maneira 

de
porque

(necessidades como verbos)

Necessidade Insight
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rio/cliente. De forma empática, registre as necessidades observadas e complete com os insights 
que explicam as razões destas necessidades.

Stakeholder

diz pensa

faz sente

De�nição do Problema

Insights

Stakeholder

(descreva a pessoa de uma forma 
empática)

precisa de 
uma maneira 

de
porque

(necessidades como verbos)

Necessidade Insight



MISSÃO 1
 ELABORE UM MAPA DE EMPATIA

O que ele fala?

Quais são as opiniões sobre os produtos e 
serviços?

Quais são as reclamações?

Quais são os elogios?

O que ele está dizendo para outras pessoas?

O que ele pensa?

Ele se sente bem ou mal em relação aos 
produtos e serviços?

Há alguma contradição na fala, que revela 
“pensamentos ocultos”?

O que é importante para ele (que ele pode 
não dizer em público)?

Descreva os sonhos e aspirações dele.

O que ele faz?

Quais são as atitudes do cliente?

Com que frequência ele usa esses produtos 
ou serviços?

Ele é �el ao produto, serviço, empresa ou 
alguma marca?

Como ele se sente?

Qual o sentimento do cliente em relação 
aos produtos e serviços?

Há algum sentimento “oculto” que pode 
ser percebido?

Que emoções o movem?

Que obstáculos existem entre o que ele 
deseja?

Situação:        em andamento                      cumprida

O Mapa de Empatia é uma ferramenta criada na Universidade de Stanford para sintetizar 
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1. Converse com pessoas que sejam possíveis clientes. Utilize ou reproduza em tamanho 
maior, o Mapa. 
2. De�na o per�l do seu consumidor e preencha o centro do Mapa. Exemplos: dona de casa 
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VOCÊ REPORTER

passo a passo

TEMPO

50 minutos

dicas

Empreendedores não podem ter vergonha de sair e con-
versar com possíveis clientes. Essa missão levará seus alu-
nos para a rua conversar com pessoas reais, realizando 
entrevistas estruturadas para descobrir as expectativas 
das pessoas, compreender suas necessidades e projetar 
produtos ou serviços para atendê-las.

1. Esta missão pode ser aplicada em grupo ou individual-
mente. 

3. Explique que todos devem “ir para a rua” e fazer pelo 
menos 10 entrevistas com clientes reais dentro do público-
-alvo escolhido. 
4. Ao retornarem faça um fechamento e peça que apre-
sentem as ideias, oportunidades e insights que descobri-
ram a partir das entrevistas.

Utilize como tema de cada grupo o caso real das empre-
sas e dos projetos que desejam criar. 

Estimule-os com perguntas para que as ideias e conclu-
sões não fiquem superficiais. 

Recomende que eles não façam entrevistas apenas pela 
internet ou por telefone. O foco é tirá-los da zona de con-
forto para se conectarem com as pessoas. 

2. Peça para que os alunos elaborem uma lista de per-
guntas com tudo que gostariam de saber dos seus clien-
tes, mas ainda não diga para eles que terão que fazer 
entrevistas. Estimule que compartilhem as perguntas com 
a turma. 

Baixe o volume 2 e leia 
da página 55 a 57.

35

materiais

saiba mais

•Formulário da missão. 
•Lápis ou caneta.

coletivo



MISSÃO 2
 VOCÊ REPÓRTER

FOTO

ENTREVISTA NOME: IDADE:

Situação:        em andamento                      cumprida

Entrevistas permitem descobrir as expectativas das pessoas, compreender suas necessidades e 
projetar produtos ou serviços para atendê-las. Reproduza o formulário e entreviste pelo menos 10 
pessoas que poderiam ser possíveis clientes.

PESSOAL
Peça que ele descreva como é o dia-a-dia dele. 
Quais são os principais problemas vividos pelo 
entrevistado? Seu negócio poderia minimizar ou 
eliminar algum desses problemas? Como o tema de 
seu negócio está relacionado à vida do entrevista-
do? Ele utiliza algum produto ou serviço relaciona-
do a seu tema?

FUTURO
Quais são as pretensões futuras? O que o entrevista-
do almeja? Como você, considerando o tema do 
negócio, pode ajudar o entrevistado a alcançar as 
pretensões dele?

NEGÓCIO
Qual é a ocupação dessa pessoa? Como o tema de 
seu negócio está relacionado à ocupação do 
entrevistado? Como o seu negócio pode ajudar o 
entrevistado a executar as funções dele de maneira 
mais simples?

MUNDO IDEAL
Qual seria o mundo ou situação de vida ideal para 
seu entrevistado? Como você, considerando o tema 
do negócio, poderia ajudá-lo a alcançar esse sonho?







PERSONIFIQUE

passo a passo

TEMPO

50 minutos

dicas

Todos adoram boas histórias e uma boa história deve ter 
bons personagens. O objetivo dessa missão é que os alu-
nos construam o perfil dos personagens principais da histó-
ria de seus projetos ou negócios, ou seja, os clientes!

1. Esta missão deve ser realizada após as missões anterio-
res. A ideias registradas no mapa de empatia e obtidas 
nas entrevistas devem estar no formulário de personas. 

3. Após preencherem o formulário de personas, peça para 
que criem uma história para aquela pessoa.

4. Abra espaço para que voluntários apresentem para a 
turma as personas construídas por eles. 

Utilize como tema de cada grupo o caso real do negócio 
ou do projeto que estão criando. 

Alguns projetos ou negócios podem ter mais de um tipo 
de cliente, nessas situações mais de uma persona pode 
ser criada.

Cole fotos, desenhe, dê um nome e caracterize o perso-
nagem: o foco é humanizar e estar mais próximo dos seus 
clientes. 

2. Peça para que os alunos preencham o canvas do per-
sonagem ideal (clientes) da história de seus projetos ou 
empresas.

Baixe o volume 2 e leia 
da página 55 a 57.
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materiais

saiba mais

•Formulário da missão. 
•Post its e canetinha (op-
cional).
•Lápis ou caneta.
•Revistas com fotos de 
pessoas variadas.
•Tesoura e Cola.

coletivo



MISSÃO 3
 PERSONIFIQUE!

CARACTERÍSTICAS-CHAVE
Conte um pouco sobre quais são as características-chave da pessoa.
Quais são os comportamentos mais comuns dessa pessoa?
Como é o dia-a-dia dessa pessoa?

OBJETIVOS-CHAVE
Quais são os objetivos-chave da pessoa? 
Seu desa�o se encaixa em algum desses objetivos? Se sim, como?

QUAIS SÃO AS DORES DESSA PESSOA?
Quais são os principais problemas enfrentados no cotidiano?
Onde ele enfrenta esses problemas?
Existe alguma relação com o seu desa�o?

NUNCA DEVEMOS
O que nunca devemos fazer em relação a essa pessoa?
Que tipo de atitude ela não suporta?
O que deixa essa pessoa furiosa?

FOTO

PERSONA

NOME

IDADE

ONDE mora

O QUE FAZ

CITAÇÃO

Situação:        em andamento                      cumprida

Construir Personas é uma forma de consolidar as informações das entrevistas. Personas são 
personagens que possuem o mesmo per�l de cliente que você quer atender. Uma Persona bem-
sucedida tem características e um “rosto humano”. Crie pelo menos 2 personagens que seriam 
seus clientes-alvo. 
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IDENTIFICANDO SEU DESAFIO ESTRATÉGICO

passo a passo

TEMPO

50 minutos

dicas

A proposta dessa ferramenta é explorar os vários aspectos 
de um tema para formular um objetivo e encontrar solu-
ções para um problema ou aproveitar oportunidades. 

1. Forme grupos com aproximadamente 5 alunos. Dê tem-
po para que cada grupo defina um tema central para um 
desafio. Incentive-os a escolher temas relevantes. 

3. Oriente-os a selecionar o problema mais crítico aplican-
do critérios como urgência, impacto, custo, etc.

4. Solicite que escrevam o problema como um desafio em 
forma de pergunta, iniciando com a expressão: “Como 
podemos…?” Ex.: “Como podemos iniciar um novo negó-
cio, na área de alimentação lucrativo e diferenciado?” 
ou “Como podemos tornar a sala de aula um espaço 
mais criativo?”

Explore como tema dos grupos oportunidades de negócios que 
eles desejam criar ou problemas reais.
 
Provoque os alunos com perguntas para que surjam ideias cria-
tivas. 

Se possível, imprima ou desenhe o quadro em tamanho grande 
e fixe-o em uma parede. Ao usar post-its peça aos participantes 
que registrem um problema por post-it para em seguida colá-
-los no quadro.

Em caso de impasse na escolha do problema, use como critério 
de desempate aqueles que representam as maiores dores ou 
que terão como resultado os ganhos mais relevantes.

2. Peça para que escrevam no formulário o maior núme-
ro possível de problemas relacionados ao desafio. Sugira 
que observem todos problemas registrados para em se-
guida tentar agrupá-los e combiná-los.

Baixe o volume 2 e leia 
da página 39 a 50.

materiais

saiba mais

•Formulário da missão. 
•Post its e canetinha (op-
cional).
•Lápis ou caneta.

coletivo



MISSÃO 1
 IDENTIFICANDO SEU DESAFIO ESTRATÉGICO

Tema escolhido:

Problemas:

Como podemos...

Situação:        em andamento                      cumprida

Encontrar oportunidades é resultado da percepção de um problema. Algumas vezes elas apare-
cem como desejos, outras vezes como reclamações. De�na um tema e liste problemas em relação 
a esse tema. Pense nos problemas, combine-os e reformule-os como um desa�o, começando com 
a frase “Como podemos...”. Ex.: “Como podemos iniciar um novo negócio, na área de alimentação, 
rentável e diferenciado?” ou “Como podemos tornar a sala de aula um espaço mais criativo?”.
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PREPARE SE PARA O BRAINSTORMING

passo a passo

TEMPO

1 hora

dicas

Técnicas de brainstorming ou ideação são utilizadas para 
gerar o maior número de ideias sobre um determinado 
tema ou desafio. 

1. Essa missão deve ser aplicada em grupos de aproxima-
damente cinco pessoas.

3. Peça para que leiam e sigam as instruções da missão 
“Aplique esse checklist” para entenderem como conduzir 
o processo, as regras e os materiais necessários. 
4. Use o cartaz da missão “Gere ideias”. Peça para que 
os alunos registrem suas ideias em blocos adesivos do tipo 
post-its e colem no mural de possibilidades. 
5. Oriente para que os grupos organizem o que foi produ-
zido na parte debaixo do mural, agrupando ideias simila-
res em categorias e combinando ideias complementares 
para gerar ideias novas e ainda melhores.
6. Em seguida, solicite que apliquem o cartaz da missão 
“Selecione as melhores ideias” para classificar e priorizar 
as ideias agrupadas e aprimoradas a partir de critérios 
como importância e custo de implantação.
7. Conclua a atividade com a apresentação das melho-
res ideias e propostas: as mais rápidas e simples de serem 
implantadas, que tenham o menor custo de implantação 
e gerem o maior impacto e os melhores resultados. 

Imprima e coloque em um local visível o cartaz com as 
regras do brainstorming. Sempre que necessário recorra a 
elas para que o grupo não perca o foco. 

2. Oriente seus alunos para terem em mãos o mapa de 
empatia e as personas que produziram nas missões ante-
riores.

Baixe o volume 2 e leia 
da página 69 a 73.

materiais

saiba mais

•Formulários da missão. 
•Post its e canetinha (op-
cional).
•Lápis ou caneta.

coletivo



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.





MISSÃO 1
APLIQUE ESSE CHECKLIST

Escolha um(a) facilitador(a)
Apresente o desa�o
Apresente as regras do brainstorming
Estimule as pessoas a participar
Comece com um aquecimento
Faça com que as pessoas falem de uma em uma
Mantenha a energia alta

Situação:        em andamento          cumprida

Comidinhas
(Não subestime o  
poder do açúcar)

Regras do Brainstorming
1. Evite julgamento
2. Encoraje as ideias ousadas
3. Construa sobre as ideias dos outros
4. Foque-se no tópico

5. Uma conversa de cada vez
6. Seja visual
7. Almeje a quantidade

Publique as regras do brainstorming

Papeis  
e post-its

Canetinhas

Situação:        em andamento                      cumprida
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MISSÃO 2
GERE IDEIAs

Organização de ideias

Mural de possibilidades

       em andamento          cumpridaSituação:        em andamento                      cumprida

Separe uma parede e cole seu Desa�o Estratégico e a Persona. Use post-its, registre cada ideia em 
um post-it e cole-os no Mural de Possibilidades. Se convidar mais pessoas, divida a sessão em dois 
momentos. O primeiro individual, pois sozinhos usamos mais o pensamento divergente. No 
segundo, compartilhe e organize, agrupando e combinando ideias similares. 
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momentos. O primeiro individual, pois sozinhos usamos mais o pensamento divergente. No 
segundo, compartilhe e organize, agrupando e combinando ideias similares. 



MISSÃO 3
SELECIONE AS MELHORES IDEIAS

Custo de implantação $$$$$$

Im
po

rt
ân

ci
a

       em andamento          cumpridaSituação:        em andamento                      cumprida

Chegou o momento de priorizar. Posicione as ideias no grá�co considerando o custo (dinheiro, 
tempo, esforço) de implantação e a importância ou valor para o cliente. Quanto menor o custo e 
maior o valor percebido pelo cliente, mais pro-missora a ideia.
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CONSTRUA SEU PROTÓTIPO

passo a passo

TEMPO

90 minutos

dicas

Construir protótipos permite materializar sonhos, ideias e 
projetos para então apresentá-los a usuários e potenciais 
clientes.

1.  Essa missão deve ser aplicada em grupos de aproximadamente 
cinco pessoas, preferencialmente, os mesmos grupos já formados. A 
proposta é prototipar as ideias selecionadas na etapa anterior.

3.  Peça para que os grupos registrem no 1º bloco qual é o negócio e 
como eles o explicariam a outras pessoas.
4.  No 2º bloco peça para que descrevam o público alvo e em que 
situações os clientes utilizam esses produtos ou serviços. Estimule-os a 
recuperar essas informações do formulário de Personas. 
5.  Em seguida, solicite que preencham como essa ideia, produto ou 
serviço se diferencia do que já existe. Oriente-os a focar no valor ou 
benefícios que eles propõem oferecer. 
6.  Peça para que preencham o campo “Como pode ser implemen-
tado?” definindo os passos para que suas ideias se transformem em 
ação, quais parceiros poderão ajudá-los, a infraestrutura necessária e 
como irão divulgar seus produtos e serviços para novos clientes.
7.  Peça para que criem uma história de como esse protótipo funcio-
nará na prática, destacando a proposta de valor que ele traz para 
os clientes. Dê liberdade para que preencham de forma escrita ou 
através de fluxos, quadrinhos ou desenhos. 
8. Ao final da atividade estimule os grupos a apresentarem a história 
dos seus produtos e serviços para toda a turma.

Reforce com os alunos a importância de que uma ideia sem execução não possui valor. 
Lembre-se que criar protótipos pode ter um valor emocional para os alunos, já que muitos têm ideias 
que ainda não conseguiram colocar em prática. 

2.  Distribua o formulário impresso e oriente os grupos para seguiram as 
instruções do Canvas de Prototipagem, preenchendo a 1ª coluna de 
cima para baixo e em seguida a 2ª coluna.

Baixe o volume 2 e leia 
da página 80 a 96.

61

materiais

saiba mais

•Formulário da missão. 
•Post its e canetinha (op-
cional).
•Lápis ou caneta.

coletivo

Que tal disponibilizar materiais como lápis de cor, canetinhas, giz de cera para incentivar a imagina-
ção dos grupos ao projetar suas histórias? 

Sugira que os grupos utilizem objetos e façam encenações para contar de forma mais criativa histó-
rias que construíram.



Quadro  de  Histórias

Como funciona?

O
 q

ue
 é

 a
 id

eia

? Descreva e rascunhe o conceito.

Quem irá usar e quando?

Por que melhora a experiência do cliente?

Como pode ser implementado?

Qual é o negócio? Ele trata de quê? Se fosse vendê-lo para alguém, como você descreveria?

Quem é seu cliente-alvo? Qual é a necessidade do seu cliente? Qual é o contexto em que ele usará? 

Por que ele escolheria seu produto/serviço? O que você faz diferente dos competidores?
Qual é o seu posicionamento? Como eles se apaixonarão por seu produto/serviço?

Quais as estratégias para seu cliente saber que você existe? Existem parceiros que te ajudarão?
Você precisa de estrutura física ou virtual?

MISSÃO 1
 O QUE ESTA ESPERANDO? CONSTRUA SEU PROTÓTIPO!

Situação:        em andamento          cumpridaSituação:        em andamento                      cumprida

Você pode criar seu protótipo com peças Lego, elaborar uma apresentação, gravar um vídeo. Você 
sair de casa e apresentá-lo a outras pessoas. Que tal desenhar passo a passo sua ideia 

O importante é criar algo que transmita a essência do seu produto ou serviço e que permita a utilizan-
do o quadro abaixo. 

Quadro  de  Histórias

Como funciona?

O
 q

ue
 é

 a
 id

eia

? Descreva e rascunhe o conceito.

Quem irá usar e quando?

Por que melhora a experiência do cliente?

Como pode ser implementado?

Qual é o negócio? Ele trata de quê? Se fosse vendê-lo para alguém, como você descreveria?

Quem é seu cliente-alvo? Qual é a necessidade do seu cliente? Qual é o contexto em que ele usará? 

Por que ele escolheria seu produto/serviço? O que você faz diferente dos competidores?
Qual é o seu posicionamento? Como eles se apaixonarão por seu produto/serviço?

Quais as estratégias para seu cliente saber que você existe? Existem parceiros que te ajudarão?
Você precisa de estrutura física ou virtual?

MISSÃO 1
 O QUE ESTA ESPERANDO? CONSTRUA SEU PROTÓTIPO!

Situação:        em andamento          cumpridaSituação:        em andamento                      cumprida

Você pode criar seu protótipo com peças Lego, elaborar uma apresentação, gravar um vídeo. Você 
sair de casa e apresentá-lo a outras pessoas. Que tal desenhar passo a passo sua ideia 

O importante é criar algo que transmita a essência do seu produto ou serviço e que permita a utilizan-
do o quadro abaixo. 
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VENDER, VENDER, VENDER!

passo a passo

TEMPO

2 horas

dicas

Nessa missão o desafio é enxergar o produto ou serviço 
na perspectiva do cliente para entender as característi-
cas que se destacam e quais eles mais percebem valor.

1. Essa missão deve ser aplicada em grupos de aproxima-
damente 5 pessoas.

3. Dê aos potenciais clientes uma caixa em branco e peça 
para que literalmente desenhem nela o produto ideal que 
comprariam, nesse caso o produto do projeto do grupo. 
4. Na caixa deve constar as principais mensagens de 
marketing, as características essenciais e os maiores be-
nefícios que eles esperam de sua proposta de valor.
5.  Peça para que simulem que estão vendendo essa cai-
xa para você. Faça várias perguntas e objeções, atue 
como um comprador clássico. 

6.  Solicite que os grupos registrem todas as ideias e apren-
dizados que tiveram a partir desta experiência, principal-
mente nas características que os “vendedores” destaca-
ram em cada produto. 

Estimule os “vendedores” convidados a serem criativos. 

Faça com que tentem vender o produto para os outros 
grupos e dê um prêmio para o “melhor vendedor” para 
motivar uma competição saudável.

2. Convide potenciais clientes para a atividade. É funda-
mental a presença de pessoas que tem alguma relação 
com o produto ou serviço. 

Baixe o volume 2 e leia a 
página 100.

materiais

saiba mais

•Formulário da missão.
•Uma caixa em branco.
•Canetinhas, giz de cera 
ou lápis de cor.
•Post-its.
•Cola e tesouras.
•Papeis coloridos.
•Revistas.

coletivo



MISSÃO 2
 O CLIENTE-VENDEDOR

• Uma caixa em branco
• Canetinhas, giz de cera ou lápis de cor
• Post-its
• Cola
• Papéis coloridos
• Tesouras

Dê sugestões do que colocar na caixa: 
• Nome da empresa e do produto
• Uma “tabela nutricional”
• Caracteres ou símbolos que representem o produto
• Slogans
• Cupons para compra e brindes 
• Ideias de como gastar mais (+ R$4,99 e leve uma “tigela”)

Ao terminar peça, que peguem a cai-
xa e “vendam” o produto. Observe os 
argumentos dos novos “vendedores”. 
Analise quais informações foram rele-
vantes e quais mensagens foram me-
lhor compreendidas. Anote e incorpo-
re os feedbacks.

Situação:        em andamento          cumpridaSituação:        em andamento                      cumprida

Pessoas compram soluções para os próprios problemas. Em alguns casos as soluções são 
as mesmas, mas em outros, o cliente nem sempre entende o produto ou serviço e suas 
funções. Esta missão permitirá que os próprios clientes exponham suas necessidades. 
Reúna 3 clientes potenciais e fale sobre o seu produto. Em seguida, informe que eles terão 
que simular uma venda deste produto. Forneça os seguintes materiais:



MISSÃO 2
 O CLIENTE-VENDEDOR

• Uma caixa em branco
• Canetinhas, giz de cera ou lápis de cor
• Post-its
• Cola
• Papéis coloridos
• Tesouras

Dê sugestões do que colocar na caixa: 
• Nome da empresa e do produto
• Uma “tabela nutricional”
• Caracteres ou símbolos que representem o produto
• Slogans
• Cupons para compra e brindes 
• Ideias de como gastar mais (+ R$4,99 e leve uma “tigela”)

Ao terminar peça, que peguem a cai-
xa e “vendam” o produto. Observe os 
argumentos dos novos “vendedores”. 
Analise quais informações foram rele-
vantes e quais mensagens foram me-
lhor compreendidas. Anote e incorpo-
re os feedbacks.

Situação:        em andamento          cumpridaSituação:        em andamento                      cumprida

Pessoas compram soluções para os próprios problemas. Em alguns casos as soluções são 
as mesmas, mas em outros, o cliente nem sempre entende o produto ou serviço e suas 
funções. Esta missão permitirá que os próprios clientes exponham suas necessidades. 
Reúna 3 clientes potenciais e fale sobre o seu produto. Em seguida, informe que eles terão 
que simular uma venda deste produto. Forneça os seguintes materiais:








