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O QUE É INOVAÇÃO ?



Inovação é sinônimo 
de Tecnologia ? 





A inovação é 
valor percebido.



 Pousar na LUA e retornar com segurança 



A inovação deve ser 
relevante para as 

pessoas.



Descoberta da 

Penicilina





Smartphone com 
 touch screen



Inovação ajuda as pessoas  
a resolverem seus problemas  
e a alcançar seus objetivos e sonhos.



 Serviço de  

motorista particular 





Inovação pelo 
Design Thinking



Doug Dietz

Designer de 
produtos na GE

20 anos desenhando 
Máquinas de ressonância 
Magnética
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Design Thinking

3 princípios:



Como ajudar os usuários 
(crianças) a fazerem o 

exame sem ficarem 
ansiosos  ? Desafio



Entender as perspectivas dos usuários e dos envolvidos



Criar pontos de vistas sobre como é  
o mundo das crianças, suas necessidades e anseiosExplorar 



Ter idéias sobre como resolver os  
problemas e prototipar rápido Prototipar
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Ter idéias sobre como resolver os  
problemas e prototipar rápido Prototipar



Avaliar Testar os protótipos e idéias



Solução



 Entregar Experiências Inovadoras de valor 



 Entregar Experiências Inovadoras de valor 



Experiência em que a criança co-cria valor



em uma experiência mais próxima de seu mundo

@AdilsonChicoria



e os pais não se sintam tão impotentes



Aumenta o valor percebido pelos usuários do hospital



90% menos sedativos.  
Diminuindo o risco de vida para  as crianças



Inovação pelo Design Thinking



Inovação pelo Design Thinking

Tecnicamente 
possível

Desejável 
para as pessoas

Economicamente 
viável

inovação



Empatia

Colaboração

Experimentação

Praticar os 3 princípios:
usando as 
ferramentas

+ 

processo 

Como praticar Design Thinking 
no meu dia a dia?



http://www.slideshare.net/AdilsonJardim/canvas-concessionaria-saneamento

Conhecer  
seu modelo  
de negócio

Elizete Fazza & Adilson Chicoria

Modelo 
Completo e 

Gratuito

http://www.slideshare.net/AdilsonJardim/canvas-concessionaria-saneamento


“Definir" um desafio

Desafio

Como podemos ____[o quê - ação]  
para o nosso usuário_____[Quem] 
de forma que ele_____[resultado 

esperado - como medir o sucesso] 



Juntar seu time 
multidisciplinar

Comercial

Design

Gestão

Negócios

Operações



Entender

> Entrevistar 

usuários para  

entender quais 

necessidades e 

anseios. 

Entrevista com usuáriosFerramenta:

Designer Operações

Por quê? 
Como? 

Júlio, casado, 37,  
2 filhos e dono de mercado de bairro.  

Seus objetivos :  
- Economizar água de forma 
inteligente 

Seus problemas:  
- Dá muito trabalho/ poucos dados 

Cliente



Ferramenta:Entender

> Criar Mapas de 

Empatia com o 

que observou e 

inferiu na 

entrevista 

com o usuário 

Who are our users? 
What are their values and beliefs?

What are they seeing and doing?

What are they thinking and feeling?

What brings them pain or enjoyment?

Observe
diz  

    
 

  pensa       

  s
en

te 
    

  

  faz       
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Ferramenta:Entender

> Criar Mapas de 

Empatia com o 

que observou e 

inferiu na 

entrevista 

com o usuário 

Who are our users? 
What are their values and beliefs?

What are they seeing and doing?

What are they thinking and feeling?

What brings them pain or enjoyment?

Observe

Consigo economizar mais?A água tá cara!

Eu economizo água

Constrói sistema 

caseiro de reuso.

Confere consumo mensalmente

Será que a água é  

de qualidade?

E se eu furar um poço?

Essa empresa de 

água não me 

engana! 

De saco cheio de pedir 

releitura! 

Gasto menos que meus  

vizinhos

Compara seu consumo com os 

vizinhos

diz  
    

 

  pensa       

  s
en

te 
    

  

  faz       

Mapa de Empatia 

Júlio, casado, 37, 2 filhos  
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Usar as 

informações da 

Entrevista e ponto 

de vista do Mapa 

de Empatia para  

Criar a Jornada 

do Usuário. 

Jornada do Usuário

Business
Design

Dev

Cenário: economizo água
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Hoje tem app 
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Marcar

pontos de dores do usuário 

Cenário: economizo água



Ferramenta:Explorar

>Analisar as 

dores do usuário 

em sua Jornada. 
 
>Checar os 

pontos de dor e 

>Ter idéias para 

ajudar o usuário.

Big Idéias

Dev

Cenário: economizo água
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Devo 
comprar 

outro 
reservatório

Poderia ter um 
Hidrômetro 
Inteligentes

Marco o 
consumo 

diariamente
Poderia ter mais 

informações!

Hoje tem app 
pra tudo! E não 
tem para isso 

Cansei de 
Marcar

Economizei mas dá 
muito trabalhoVi que 
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Ferramenta:Explorar

>Analisar as 

dores do usuário 

em sua Jornada. 
 
>Checar os 

pontos de dor e 

>Ter idéias para 

ajudar o usuário.

Big Idéias

Dev

Cenário: economizo água

Descubro Pratico Abandono

Devo 
comprar 

outro 
reservatório

Poderia ter um 
Hidrômetro 
Inteligentes

Marco o 
consumo 

diariamente
Poderia ter mais 

informações!

Hoje tem app 
pra tudo! E não 
tem para isso 

Cansei de 
Marcar

Economizei mas dá 
muito trabalhoVi que 

acabou a 
água

Ajudar o 
usuário a 

mensurar se 
precisa de 
mais um 

reservatório

Criar um app 
para monitorar 
hidrômetro e 

torneiras 
inteligentes

Mostrar 
resultados 
claro de 

esforço para 
economizar



Ferramenta:Prototipar

>Escolher idéias 

e  
>Construir um 

protótipo de em 

baixa fidelidade 

para testar 

rapidamente com 

o usuário.

Prototipação Rápida

Dev

Idéia: Criar um app para monitorar  
hidrômetro e torneiras inteligentes

1 - Conecte 
seu 

hidrômetro

2 - Conecte 
sua torneira

Seu consumo 
por torneira

Cenário: economizo água



Ferramenta:Avaliar

>Testar o 

protótipo com 

nosso usuário   e 

>Observar o que 

funcionou frente 

as necessidades e 

anseios do 

usuário.

Teste de Protótipo com usuário real

Idéia: Criar um app para monitorar  
hidrômetro e torneiras inteligentes

1 - Conecte 
seu 

hidrômetro

2 - Conecte 
sua torneira

Seu consumo 
por torneira

Cenário: economizo água



Próximos passos?

Iterar até criar algo de valor para 
o usuário e stakeholders. 
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Desafio Solução
Entender Explorar Prototipar Avaliar

Iterar até criar algo de valor para 
o usuário e stakeholders. 



Quer aprofundar?

Venha se imergir 

 um Workshop de Design Thinking  

e pensar em inovações para  

o mercado de saneamento. 

Aguarde novidades do SINDCON ! 



Obrigado!  

adilsonchicoria.com.br 

chicoria@gmail.com 

Twitter : @AdilsonChicoria

Adilson Chicoria

mailto:chicoria@gmail.com


LOGOTIPO 
EMPRESA


