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GESTÃO DE PROJETOS:
SUPERAR O DESCONHECIDO

COM O TOQUE DE UMA VARINHA MÁGICA!

B E Y O N D  K N O W L E D G E

A única coisa de que pode ter a certeza no início de um projeto é que

NADA VAI CORRER COMO PREVISTO!
Como isso beneficia a incerteza, a criatividade é uma boa maneira de lidar com
as muitas incógnitas ou desvios que irá encontrar nos seus projetos. Mas
como é que podemos colocar em funcionamento o nosso pensamento criativo
precisamente quando este é necessário para encontrar soluções originais?

E ACIMA DE TUDO...
POR ONDE COMEÇAR?

Quer saber como impulsionar os seus projetos
através da criatividade? Contacte-nos!

www.cegoc.pt

A IMAGINAÇÃO É MAIS

IMPORTANTE DO QUE

O CONHECIMENTO

USE UMA VARINHA MÁGICA!

“Se eu tivesse uma hora para resolver um problema e a minha
vida dependesse da solução, passaria os primeiros 55 minutos
a determinar a pergunta apropriada a fazer, pois assim que
soubesse qual a pergunta, poderia resolver o problema em
menos de 5 minutos”.

Albert Einstein

Registe os principais detalhes do problema que precisa resolver.
Por exemplo: “Como resolver um desentendimento entre
dois especialistas na equipa do projeto?”

Imaginando que tem uma varinha mágica, como é que
completaria a frase: "Este objetivo será parcial ou
totalmente alcançado se..."?

Anote todas as ideias mágicas que lhe vierem à cabeça!
As vantagens deste método: clarificar o problema e obter
um resultado final sem restrições, criando um clima
de sucesso ao apresentar o problema como estando resolvido

Partilhe-as com colegas que estejam ao seu redor!

AS SUAS IDEIAS SÃO REALMENTE BOAS?
Discuta as suas ideias com pelo menos 2 pessoas,  
tente convencê-las
Ouça as suas opiniões, objeções e sugestões 
para ajustar e melhorar as suas ideias

Esta é a fase de formalização

CLASSIFIQUE E AVALIE AS IDEIAS

Agrupe ideias semelhantes  
para identificar as principais categorias

Analise as suas ideias e escolha as melhores!
Selecione-as com base em critérios que sejam importantes para

si: impacto no problema, facilidade de implementação, custo...

Imagine as possíveis respostas para a situação

3 TRUQUES DECISIVOS
Definir um objetivo de pelo menos 10 ideias originais
Limitar o tempo de produção das ideias:
5 a 15 minutos, dependendo da dimensão do tema
Seguir as regras do brainstorming:  
produzir tantas ideias quanto possível, mesmo as mais
loucas, combinar as várias ideias umas com as outras,
sem censura e sem julgamentos

DEFINIR O PROBLEMA

Esta é a fase mais longa, mais difícil e também a mais útil

PENSE EM IDEIAS

ORGANIZE AS SUAS IDEIAS

VALIDE AS SUAS IDEAS

ENTRE EM AÇÃO!
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