design / branding
coaching criativo /
gestão de inovação
e criatividade

DESIGN
É SOBRE
I N T E R AÇ ÃO

ENTRE INTENÇÃO E AÇÃO
ENTRE APRENDER E APLICAR
ENTRE O OUVIR E RESPEITAR
ENTRE RAZÃO E EMOÇÃO
E N T R E T E N T A R E FA L H A R
ENTRE VENCER E APRENDER
ENTRE O ENCONTRAR CORAGEM E O AGIR
ENTRE RESPIRAR FUNDO E O DEIXAR FLUIR

DESIGN É INTERAÇÃO ENTRE PESSOAS.

DESIGN
É SOBRE
I N T E R AÇ ÃO
//
ENTRE O ABRIR O PEITO
E O DEIXAR FLUIR
DA NOSSA ESSÊNCIA.

O QUE TORNA O DESIGN THINKING

TÃO PODEROSO AFINAL

MEUS
DIRECIO_
NADORES
Bom, os exercícios anteriores serviram para reunir informações a respeito de suas capacidades,
habilidades e motivações. Tivemos também um momento de construção de cenários futuros que foram
criados a partir das suas motivações mais recorrentes. Estes direcionamentos formam a nossa bússola
que vai ajudar nas tomadas de decisões daqui para frente. Se até agora esta bússola ainda não está tão
clara para você, eu te proponho o seguinte:

ESCREVA AQUI SUA VISÃO DE VIDA
Você tem 30 minutos para escrever até 250 palavras

ESCREVA AQUI SUA VISÃO DE TRABALHO
Você tem 30 minutos para escrever até 250 palavras

Para ajudar a organizar as ideias:

Para ajudar a organizar as ideias:

_o que dá significado a sua vida?
_o que faz minha vida valer a pena?
_qual o objetivo da minha existência no mundo?
_que tipo de legado gostaria de deixar?

_para que serve e qual o significado do trabalho para mim?
_ para mim, o que define um bom trabalho?
_o que o dinheiro tem a ver com tudo isso?
_se não houvesse o dinheiro, qual seria o trabalho dos sonhos?

Veja que daqui para frente, suas escolhas devem estar em coerência com a sua
bússola, caso contrário aquela sensação de desalinhamento entre o que ser
quer ser e o que se pode ser vai continuar presente.

ETAPA DE EXPERIMENTAÇÃO | #partiu ação
Você já deve estar com algumas ideias em mente do que fazer. Agora precisamos traçar um plano para ver
quais destas ideias serão as mais interessantes para investir.
Escolha uma ideia. Para ela liste 10 pequenas mudanças que você gostaria ou necessita mudar para
que esta ideia se concretize. Organize-a da maior à menor importância. Escolha algo desta lista para
realizar esta semana e procure torná-la realidade ao longo da semana. Pode ser mais de um ítem caso ele

EU GOSTARIA DE...
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OBSERVE
TUDO,
TUDINHO
Conforme você vai testando, mudando e aplicando suas ideias, observe-se. E anote tudo! Vamos voltar
com a observação aos níveis do seu engajamento frente a execução das novas atividades e novos hábitos.
Para facilitar, vamos pensar e detalhar usando a técnica do AEIOU:

A
E
I
O
U

ATIVIDADE: o que fazia, qual era seu papel?
ESPAÇO: onde estava, como se sentiu?
INTERAÇÕES: com quem interagiu, pessoas ou máquinas? Formal ou informalmente?
OBJETOS: quais objetos, ferramentas ajudaram no engajamento?
USUÁRIOS: quem estava presente e contribuiu para que a experiência fosse positiva ou negativa?

A ideia é encontrar o equilíbrio entre atividades que você considera menos motivadora
com outras mais interessantes, de forma a manter sua energia constante!

PEÇA AJUDA!
Quando mais pessoas de confiança você se cercar, mais ferramentas você terá
para desenhar seus caminhos.
Liste as cinco (5) pessoas que mais admira. Coloque na lista cinco pessoas
(vivas ou falecidas, famosa ou não) com quem acha que seria divertido e
interessante passar por toda a eternidade. Quais as características que você
mais admira delas? Destas características, quais delas acha que poderia buscar
em seus amigos e pessoas do seu círculo de networking?
Agora você já sabe a quem pedir ajuda ou buscar uma mentoria!
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VAMOS
EXPERIMENTAR
ALGUNS CAMINHOS
5 ESTRATÉGIAS PARA ATINGIR SUAS METAS
Acredito que você já tenha alguns destinos possíveis para investir, ok? Agora vamos começa a
experimentar algumas rotas! Neste podemos ter vários destinos diferentes ou quem sabe ter vários
caminhos possíveis para um mesmo destino, o que pode ser muito legal também. A ideia é criar uma
experimentação de forma controlada e rúdimentar destes caminhos para ver se você curte ou não.
Tenha em mente que toda mudança envolve uma troca, pois para conquistar determinadas coisas
necessitamos abrir mão de outras. Pos isso para te manter focado e determinado a proseguir compartilho
5 dicas bem legais. Preparado?

1 | Divida sua meta final em uma escada de pequenas metas
Procure dividir sua meta, seu sonho, sua ideia em pequenas submentas, situadas no tempo e bem concretas.
Desenhe mesmo uma escada composta por vários degraus. Cada um deles será um desafio imediato que
concluído levará naturalmente ao desafio (degrau) seguinte.
2 | Confie seus planos a alguém importante para você
Escolha um cúmplice e conte a ele(a) seus planos. A razão disso? Nós humanos, acredite, somos muito sociáveis
e, nos esforçamos mais quando alguém nos apoia. E por ser alguém importante para nós, não queremos
desapontá-los.
3 | Mesmo que o caminho seja longo, não perca de vista sua meta final
Mesmo se concentroando em subir degrau por vez, não se esqueça do motivo por estar fazendo isso. Não
esqueça da sua meta final, que é o que inspira você.
4 | Comemore as pequenas conquistas
Cada degrau, cada vitória alcançada merece celebração! Recompense-se com um prêmio! Por mais modesto que
ele seja, serve para que você curta o caminho! Celebre também a jornada e não só o destino.
5 | Escreva ou desenhe seu sonho em um lugar visível
Modelo suas propostas. Traga suas ideias para o plano visual. Além de ajudar a manter alto o nível de
engajamento e estimulando o pensamento positivo, isto ajudará que tarefas urgentes não o distraia e o desvie do
seu objetivo.
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TROPEÇOS VÃO SURGIR, ACEITA QUE DÓI MENOS
MENSAGEM SUPER, SUPER IMPORTANTE

Quando algo der errado te impedindo de alcançar alguma meta e a frustração bater, não
desanime! Olhe para o erro com mais atenção e carinho. Ele pode te trazer grandes
aprendizados e sugerir novas rotas ainda mais interessantes.
Tente aplicar essas sugestões para algumas ideias que te pareceram mais promissoras e
não esqueça de documentar este processo. Suas anotações e feedbacks coletados irão te
direcionar para o caminho mais adequado que irá receber maiores investimentos de
tempo e dinheiro.

NUNCA SE
ESQUEÇA DISSO!

SÓ FICA FRUSTRADA A PESSOA QUE ESTÁ EM MOVIMENTO!
QUE ESTÁ BUSCANDO E TENTANDO REALIZAR ALGUMA COISA.
:::::
NÃO EXISTE ERRO NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM, SÓ APRENDIZAGEM.
ERROS SÃO APENAS RESULTADOS. NÃO FRACASSOS.
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