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MÓDULO 1.

Inovação – introdução, principais conceitos e 
gestão 
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Este projeto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta 
publicação [comunicação] reflete exclusivamente a opinião do autor, não sendo a Comissão 
responsável pela utilização que possa ser feita da mesma.

Título do Jogo: Tipos de Inovação

Capítulo/Subtópico Introdução – Introdução, Principais Conceitos e Gestão
Tipos de Inovação

Duração 45-60 minutos

Material Um aviãozinho de papel (um modelo de construção mais elaborada), 
folhas de papel, canetas/lápis/canetas de ponta de feltro, fita métrica

Participantes Grupos de 3-4 participantes

Objetivos •    Identificar as diferenças entre os diversos tipos de inovação
• Trabalhar a cooperação
• Praticar o pensamento inovador e a criatividade

Descrição da atividade Esta dinâmica para grupos é composta por 4 fases e cada uma das 
equipas terão de as desempenhar pela ordem apresentada.
No início do desafio, o moderador divide os participantes em grupos 
(3-4 participantes).
1ª fase: o moderador dá um avião de papel a cada uma das equipas (já 
dobrado anteriormente) que tem 3 minutos para estudar/analisar o 
modelo.
Após os três minutos, as equipas têm 5 minutos para fazer o maior 
número possível de aviões de papel.
Depois, o moderador conta quantos aviões os grupos conseguiram 
fazer (a qualidade não é importante nesta fase) e regista os resultados.
2ª fase: As equipas têm 3 minutos para discutir os processos de 
dobragem (agora a qualidade é importante).

Perguntas e temas a discutir/analisar:
• O que poderia ser aperfeiçoado?
• Onde se perdeu mais tempo e como se poderia melhorar?
• Explorar novas ideias para uma maior eficiência.
Após a discussão, os grupos têm novamente 5 minutos. Têm de criar 
um novo modelo de avião de papel que consiga voar e, reproduzindo 
esse modelo, têm de fazer o maior número possível de aviões.
Depois disso, o moderador conta quantos aviões os grupos fizeram e 
regista os resultados.
Para discussão: O que é que melhorou? Como foi o trabalho de equipa? 
Nomearam um líder? Como é que as tarefas foram divididas? Que tipo 
de inovação utilizaram? 
3ª fase: Agora, os grupos têm a tarefa de analisar novamente o seu 
modelo e tentar fazer um modelo de avião ainda melhor e que voe 
mais longe. Têm 5 minutos.
Após a dobragem, os participantes vão fazer um concurso. Cada equipa 
pode lançar 3 vezes o mesmo modelo de avião ou escolher diferentes 
modelos. O objetivo é fazê-los voar o mais longe possível.

Practical_Group_Exercises_PT_V4.indd   5Practical_Group_Exercises_PT_V4.indd   5 2022.10.08.   16:31:232022.10.08.   16:31:23



6

Este projeto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta 
publicação [comunicação] reflete exclusivamente a opinião do autor, não sendo a Comissão 

responsável pela utilização que possa ser feita da mesma.

Descrição da atividade Para discussão após o concurso: Que tipo de inovação utilizaram? Será 
um modelo completamente novo ou uma versão melhorada do modelo 
original? Quais foram os melhoramentos que fizeram?

4ª fase: Agora, as equipas têm 10 minutos para desenvolver/criar um 
anúncio para publicitar o serviço deste avião. A seguir, cada equipa 
apresenta o seu texto publicitário aos outros.

Para discussão após as apresentações: Que tipo de inovação 
utilizaram? Quais são os principais elementos do anúncio? Que outras 
ideias existiram para além desta?

Apresentação da 
atividade às equipas

O moderador dá a seguinte informação aos participantes: trabalhamos 
numa empresa de fabrico de aviões e as tarefas que a seguir se 
propõem estão relacionadas com a inovação.

Tópicos 
recomendados para 
discutir após o jogo

Ver „Descrição da atividade”

Indicadores para 
avaliação

2ª fase: maior número de aviões de papel
3ª fase: mais distância de voo
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Este projeto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta 
publicação [comunicação] reflete exclusivamente a opinião do autor, não sendo a Comissão 
responsável pela utilização que possa ser feita da mesma.

Título do Jogo: Desafio da Inovação

Capítulo/Subtópico Introdução – Introdução, Principais Conceitos e Gestão
Introdução à Inovação

Duração 60 minutos

Material Cartões de Jogo “O Desafio da Inovação”

Participantes 4-6 participantes

Objetivos • Trabalhar em equipa para gerar ideias e soluções criativas
• Desenvolver e melhorar produtos e serviços existentes      

Descrição da atividade É necessário jogar com todo o conjunto de cartões. Cada cartão 
representa uma situação e coloca uma questão. Os participantes devem 
utilizar os cartões numa dinâmica de brainstorming, criando ideias 
para desenvolver, melhorar e adaptar um dos produtos ou serviços da 
sua organização. Considerando as perguntas “E se …”, os participantes 
deverão analisar a melhor forma de adaptar ou aperfeiçoar o seu 
produto, serviço ou processo de inovação.

Apresentação da 
atividade às

equipas

O moderador explica aos participantes que uma forma de inovar é 
observar o modo como as outras organizações abraçam a inovação e 
refletir como os processos, ideias e abordagens poderiam ser aplicados 
na sua própria organização. Muitas vezes, novas ideias e abordagens 
podem surgir mesmo que as empresas NÃO sejam do mesmo setor ou 
indústria.

Tópicos 
recomendados para 
discutir após o jogo

• Criatividade e brainstorming
• Adaptação e desenvolvimento de ideias
• Pensar “fora da caixa’’

Indicadores para a 
avaliação

Os participantes foram capazes de descobrir como poderiam adaptar 
e desenvolver os diversos cenários „E se …” à sua própria organização?
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Este projeto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta 
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EPIC “O Desafio da Inovação” – Cartões

E SE
Só pudesse comunicar com uma linguagem visual? Como poderia adaptar a sua abordagem?

EXEMPLO
Elaborar um Manual da empresa com um aspeto e formato de um livro de banda desenhada, 
tornando-o facilmente compreensível, fácil de ler e, ao mesmo tempo, divertido.

E SE
Quisesse fazer com que o seu produto ou serviço (ou uma característica do mesmo) trouxesse mais 
valor acrescentado? 

EXEMPLO
DashLane é uma solução simples para proteger todos os seus dados. Fornece uma palavra-passe 
única para transações online que protege a sua identidade e mantém os seus dados pessoais 
seguros.
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Este projeto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta 
publicação [comunicação] reflete exclusivamente a opinião do autor, não sendo a Comissão 
responsável pela utilização que possa ser feita da mesma.

EPIC “O Desafio da Inovação” – Cartões

E SE
O seu produto ou serviço fosse tão simples que até uma criança podia usá-lo?
Pense em formas de adaptar o seu produto ou serviço de modo a que não sejam necessárias 
instruções ou explicações para o utilizar.

EXEMPLO
O desenho de um interface explicativo que NÃO requer formação para ser utilizada, tal como 
acontece com os ecrãs de pedidos self-service nos restaurantes McDonald’s.

E SE
Pudesse prever e antecipar o comportamento do cliente? Pense em formas de responder 
rapidamente às necessidades dos clientes, prevendo e antecipando os seus comportamentos.

EXEMPLO
A Amazon utiliza um sistema de logística preditiva: com base nas tendências de compra, nas suas 
pesquisas e nas informações de região, a Amazon envia os produtos para armazéns próximos dos 
clientes, mesmo antes de os comprar.
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Este projeto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta 
publicação [comunicação] reflete exclusivamente a opinião do autor, não sendo a Comissão 

responsável pela utilização que possa ser feita da mesma.

EPIC “O Desafio da Inovação” – Cartões

E SE
Oferecesse aos seus clientes algo inesperado? Faça mais do que eles estão à espera – the extra 
mile: surpreenda os seus clientes com um presente, uma mensagem simpática ou uma embalagem 
atraente.

EXEMPLO
O Tomorrowland, um dos mais famosos festivais de música eletrónica, entrega os bilhetes aos clientes 
numa caixa decorada. Os palcos também apresentam decorações artísticas. Até os funcionários do 
lixo vestem roupas temáticas.

E SE
Todos vivessem em zonas urbanas? Em 2030, 60% da população mundial estará a viver em cidades. 
Imagine como o seu produto ou serviço poderia ser adaptado para funcionar melhor em locais com 
multidões, cheios de engarrafamentos, blocos de apartamentos e Internet.

EXEMPLO
A Deliveroo faz as suas entregas utilizando colaboradores que se deslocam em bicicletas pois podem 
entregar alimentos rapidamente, independentemente do trânsito que esteja.
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Este projeto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta 
publicação [comunicação] reflete exclusivamente a opinião do autor, não sendo a Comissão 
responsável pela utilização que possa ser feita da mesma.

EPIC “O Desafio da Inovação” – Cartões

E SE
Utilizasse a gamificação? Pense em maneiras de tornar divertida a utilização do seu produto ou 
serviço aos seus clientes. Pode adicionar níveis, classificações, prémios, missões e um sistema de 
pontuações.

EXEMPLO
Nectar é um sistema de cartão de fidelidade do Reino Unido, gerido pela empresa Nectar 360 Ltd. 
Este sistema é o maior do Reino Unido e inclui várias empresas parceiras, como a Sainsbury’s, Esso 
e eBay.

E SE
Pudesse reestruturar o serviço que oferece em “pequenas doses”?

EXEMPLO
A LearnWorlds é uma plataforma online de cursos em regime de microlearning, com conteúdos 
curtos de aprendizagem. Os cursos funcionam em e-learning e os alunos são acompanhados através 
de formadores.
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Este projeto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta 
publicação [comunicação] reflete exclusivamente a opinião do autor, não sendo a Comissão 
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EPIC “O Desafio da Inovação” – Cartões

E SE
Retirasse ou desligasse um aspeto incómodo de um produto para melhorar a experiência do 
utilizador?

EXEMPLO
A Life360 é uma aplicação que permite descobrir onde estão os membros da família e os amigos e 
compartilhar a sua localização com outros utilizadores. O Family Locator utiliza os sensores GPS dos 
smartphones e é capaz de notificar se alguém se atrasar ou já tiver chegado. A nova versão inclui a 
opção de desativar determinadas definições, especialmente o alerta sonoro a avisar da chegada de 
alguém, que poderá ser bastante irritante!

E SE
Tivesse clientes que se mudassem todas as semanas para um novo país - como é que o seu negócio 
lidaria com isto?

EXEMPLO
A SecurionPay oferece às empresas envolvidas em transações multi-fronteiras um serviço de 
pagamento em moedas locais através de uma solução de processamento de pagamentos multi-
moeda a taxas mais baixas do que a maioria das outras soluções.
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EPIC “O Desafio da Inovação” – Cartões

E SE
Pudesse oferecer uma personalização total? Imagine novas formas de deixar os seus clientes 
personalizar o seu produto ou serviço preferido e a baixo custo.

EXEMPLO
A loja online Nike iD permite aos utilizadores personalizar completamente o aspeto das suas 
sapatilhas.

E SE
Só pudesse interagir com os seus clientes através da voz? Imagine que não tinha qualquer 
possibilidade de adicionar informações visuais, como poderia adaptar o seu produto ou serviço?

EXEMPLO
A crescente utilização de assistentes virtuais como a Alexa (Amazon), Google Assistant (Google) e a 
Siri (Apple) veio demonstrar que isso é possível - só interagem com os utilizadores através da voz.
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Este projeto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta 
publicação [comunicação] reflete exclusivamente a opinião do autor, não sendo a Comissão 

responsável pela utilização que possa ser feita da mesma.

EPIC “O Desafio da Inovação” – Cartões

E SE
Pudesse utilizar o ADN do seu cliente (para um perfil demográfico e comercial) de modo a personalizar 
os seus produtos e serviços? Como poderia utilizar o código genético do seu cliente para o produto 
ou serviço lhe pudesse apresentar uma oferta mais personalizada?

EXEMPLO
O Spotify, em parceria com uma das maiores empresas privadas a operar no ramo dos testes 
genéticos, a Ancestry, lançou uma nova funcionalidade que personaliza listas de reprodução 
baseadas nos resultados dos testes de ADN do utilizador, para sugerir uma playlist baseada em 
código genético e que reflete as opções culturais do património do cliente.

E SE
Pudesse usar a Inteligência Artificial (IA)? Hoje em dia, já não há quase nenhum negócio que não 
seja influenciado pela inteligência artificial. Por isso, como poderá o seu negócio usar a inteligência 
artificial?

EXEMPLO
A WeBuyAnyCar, um serviço de compra de carros, permite aos utilizadores registar um veículo e 
receberem uma avaliação do valor do seu carro em 60 segundos.
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EPIC “O Desafio da Inovação” – Cartões

E SE
Não fosse necessário ter colaboradores para os seus clientes obterem o seu produto ou serviço - 
como é que isto traria mais benefícios ao seu negócio e os seus clientes?

EXEMPLO
Os quiosques multimédia PARTTEAM são terminais de controlo de acesso e desenvolvidos à medida 
das necessidades dos clientes – os quiosques self-service para check-in e check-out nos hotéis, são 
um exemplo de uma experiência ágil e prática, sem qualquer necessidade de pessoal de recepção.

E SE
Utilizasse a tecnologia biométrica para a identificação e controlo de acessos? Imagine usar 
impressões digitais, reconhecimento da íris ou do batimento cardíaco como forma segura e prática 
de identificação.

EXEMPLO
O Citibank utiliza o reconhecimento de voz para identificar automaticamente os clientes enquanto 
ligam para falar com os seus gestores de conta ao telefone.
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EPIC “O Desafio da Inovação” – Cartões

E SE
Os seus produtos ou serviços tivessem “memória” cada vez que fossem utilizados - como poderia 
utilizar esta informação para melhorar o seu produto ou serviço?

EXEMPLO
O Facebook retém informação, “aprende” e define as preferências do público-alvo e mostra os 
anúncios automaticamente aos utilizadores com maior probabilidade de os considerar relevantes.

E SE
Os seus produtos pudessem estar integrados numa rede de procura por parte dos clientes? Imagine 
o seu produto ou serviço capaz de se tornar cada vez mais “inteligente” sempre que é utilizado - 
como poderia utilizar esta informação para melhorar o seu produto ou serviço e adaptá-lo para 
identificar novas necessidades dos clientes?

EXEMPLO
A aplicação da cadeia de supermercados Walmart Shopping & Grocery não só ajuda os clientes a 
fazerem as suas compras, mas também dá sugestões sobre o que comprar e gera dados de pesquisa 
que o Walmart utilizará para perceber melhor as preferências dos seus clientes.
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EPIC “O Desafio da Inovação” – Cartões

E SE
Contribuísse para que os seus clientes diminuíssem o uso da tecnologia? Imagine quais as formas 
que poderia ajudar os seus clientes a utilizarem menos o seu produto, através de melhorias 
implementadas.

EXEMPLO
A função Screen Time da Apple visa atender às crescentes preocupações em relação ao aumento 
do uso de dispositivos, dependência de smartphones e impacto na saúde mental. A ideia é ajudar e 
alertar para a quantidade de tempo que gasta com os seus dispositivos, que aplicações está a usar, 
permitindo aos utilizadores controlar e impor limites à sua utilização.

E SE
Todos tivessem um assistente virtual? Como poderia oferecer assistentes digitais aos seus clientes, 
como chatbots ou interfaces de conversação em tempo real, que dessem resposta a pequenos 
problemas e completassem pequenas tarefas?

EXEMPLO
O Google Duplex é uma ferramenta que usa inteligência artificial para fazer chamadas telefónicas 
simples, funcionando como um assistente pessoal para reservar um restaurante ou comprar bilhetes 
de cinema na internet.
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EPIC “O Desafio da Inovação” – Cartões

E SE
Os clientes pudessem partilhar o seu produto ou serviço em vez de o comprarem? Como poderia 
adaptar o seu produto ou serviço para que os clientes tenham acesso a um bem quando precisam 
dele sem o terem de comprar?

EXEMPLO
O Mobike é um sistema de partilha de bicicletas públicas. Pelo número de bicicletas, é o maior 
operador do mundo, fazendo de Xangai a maior cidade do mundo com bicicletas partilhadas. 
Como a maioria das plataformas, as bicicletas são ativadas descarregando um código QR através da 
aplicação da empresa.

E SE
Diminuísse ligeiramente a qualidade para diminuir significativamente o preço? Existe alguma forma 
de tornar o seu produto muito mais barato sem pôr em causa todo o esforço e conhecimentos com 
o objetivo de vender mais?

EXEMPLO
O Freemium é uma estratégia de modelo de negócio baseado na criação e disponibilização de um 
produto ou serviço gratuito para captar novos clientes. Porém, passa a ser pago se contar com 
algumas funcionalidades extras, serviços, bens virtuais ou físicos.
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EPIC “O Desafio da Inovação” – Cartões

E SE
Não tivesse stock de nada mas pudesse entregar tudo? Muitos retalhistas online não possuem stock 
mas vendem os produtos dos fabricantes diretamente aos clientes - como poderia a sua empresa 
fazer isto?

EXEMPLO
A Rappi é uma aplicação de entregas – oferecendo serviços em diversas áreas – que permite fazer 
encomendas de produtos de supermercado e entregá-los, mas também entregas de dinheiro ou até 
mesmo uma sessão de dog walking.

E SE
Pudesse quebrar barreiras e inspirar mais confiança na utilização do seu produto ou serviço?

EXEMPLO
A GrabTaxi é uma empresa de transporte de passageiros que presta o serviço através uma aplicação 
de telemóvel. O conceito é exactamente o mesmo do que conhecemos do Uber mas, nos países 
asiáticos, a visão é trazer uma renovação à indústria dos táxis, tornando-a um meio de transporte 
mais seguro e mais eficiente.
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EPIC “O Desafio da Inovação” – Cartões

E SE
O seu produto ou serviço tivesse uma opção premium? Imagine adicionar uma versão premium ao 
que já oferece. Como pode acrescentar valor adicionando funcionalidades extra ou retirando algo 
que não funcione bem do seu produto ou serviço?

EXEMPLO
O LinkedIn é uma ferramenta online de networking profissional que inclui funcionalidades especiais 
para os seus membros Premium.

E SE
A publicidade direta fosse proibida? Imagine um mundo sem qualquer forma de publicidade, como 
promoveria os seus produtos e serviços utilizando técnicas de gestão de marca? Os amantes da 
marca precisariam de partilhar as suas experiências.

EXEMPLO
A Costco, a rede de lojas que funciona como um “warehouse club”, poupa cerca de 2% ao ano em 
custos ao não fazer publicidade, o que permite à empresa baixar os preços para os consumidores 
que se tornaram membros.
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EPIC “O Desafio da Inovação” – Cartões

E SE
Passasse de B2C para B2B (ou vice-versa)? Como poderia beneficiar e explorar as novas oportunidades 
de mercado?

EXEMPLO
No início, a Airbnb tinha sido concebida para um negócio no modelo B2C. Mais tarde, foram 
adicionados serviços B2B, pois a Airbnb passou a oferecer novas opções para quem viaja em 
negócios.

E SE
Permitisse que os fornecedores externos entrassem no seu produto ou serviço? Imagine formas de 
permitir que outras empresas possam fazer parte dos seus serviços com os serviços deles.

EXEMPLO
A Slack é uma plataforma de comunicação comercial em que participantes e grupos externos à 
empresa podem comunicar e partilhar tarefas e arquivos.
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EPIC “O Desafio da Inovação” – Cartões

E SE
A sua empresa tivesse apenas dois colaboradores? Imagine formas de oferecer os seus produtos e 
serviços com apenas uma pequena equipa.

EXEMPLO
A Keap é uma plataforma de automação de marketing que permite a integração de CMR, marketing 
e vendas de uma empresa. É uma opção poderosa de e-commerce para impulsionar o crescimento 
das vendas e a retenção de clientes sem a necessidade de uma grande equipa de vendas e marketing.

Practical_Group_Exercises_PT_V4.indd   22Practical_Group_Exercises_PT_V4.indd   22 2022.10.08.   16:32:092022.10.08.   16:32:09



23

Este projeto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação contida nesta 
publicação [comunicação] reflete exclusivamente a opinião do autor, não sendo a Comissão 
responsável pela utilização que possa ser feita da mesma.

Título do Jogo: Check-in para a Inovação

Capítulo/Subtópico Introdução – Introdução, Principais Conceitos e Gestão 
Check-in para a Inovação

Duração 20 minutos

Material Check-list da Inovação

Participantes Individual ou em grupo

Objetivos • Fazer um balanço da abordagem da sua organização à inovação
• Identificar áreas onde pode melhorar a abordagem da sua 

organização à inovação      

Descrição da atividade Esta atividade consiste na discussão de um conjunto de ações e 
estratégias práticas que já estão a ser implementadas ou que ainda 
precisam de ser. Ao concluir a atividade, saberá para onde dirigir o foco 
e os recursos da sua organização para melhorar a forma como inova.

Apresentação da 
atividade às equipas

O moderador esclarece que esta check-list de ações e estratégias 
baseia-se nas práticas adotadas pelas organizações que inovam e têm 
uma cultura de inovação. Os participantes devem utilizar a atividade 
para identificar o que já está a ser feito na empresa e que outras 
estratégias e ações se poderiam adotar para desenvolver a sua própria 
cultura de inovação.

Tópicos 
recomendados para 
discutir após o jogo

• Discussão e consenso
• Sistemas e processos de inovação
• Desenvolver uma cultura de inovação para toda a organização

Indicadores para a 
avaliação

Que ações e processos já existem e que novos precisam de ser 
desenvolvidos?
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Check-in para a Inovação – A sua empresa é inovadora?

Responda às questões desta check-list individualmente ou em conjunto com a sua equipa. Ao 
responder SIM, deverá detalhar e completar a resposta. Ao responder NÃO, já fica a saber qual a 

área em que precisa de trabalhar para melhorar!

Vê o crescimento ocasionado pela inovação como arriscado e crítico e tem como 
exemplo disso os objetivos que não foram atingidos?
Sim, porque ... NÃO

Investe o suficiente em estrutura, tempo e risco e consegue equilibrar eficazmente as 
ações levadas a cabo com os recursos necessários para ter sucesso?
Sim, porque ... NÃO

Tem uma perceção diferenciada de negócios, mercado ou tecnologia que se possa 
traduzir em propostas vencedoras e de valor?
Sim, porque ... NÃO

Os sistemas e processos da sua empresa estão a postos para apoiar as ações de 
inovação?
Sim, porque ... NÃO

Possui um orçamento sólido e recursos com que possa contar para implementar a 
inovação?
Sim, porque ... NÃO

Os modelos de novos negócios podem ser planificados e devidamente sustentados?  
Sim, porque ... NÃO

Consegue ser melhor e mais rápido do que os seus concorrentes no desenvolvimento 
e lançamento de inovações?
Sim, porque ... NÃO

Faz a divulgação das inovações na medida certa para os mercados certos e nos 
segmentos certos?
Sim, porque ... NÃO

Consegue capitalizar e tirar benefícios do valor da rede de contactos e networking?
Sim, porque ... NÃO

Os seus colaboradores estão motivados, recompensados e organizados para 
constantemente apoiarem ações de inovação?
Sim, porque ... NÃO
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Gestão Empresarial
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Título do Jogo: Dinâmica de Gestão de Projetos de Inovação -  
Parte 1: Conceito de Projeto de Inovação

Capítulo/Subtópico Gestão: Gestão de Projetos de Inovação

Duração 30-45 minutos

Material Folhas de papel e canetas

Participantes Grupos de 2-6 participantes

Objetivos • Trabalhar em equipa
• Praticar a comunicação
• Fazer um brainstorming de novas ideias
• Desenvolver um resumo do projeto de inovação
• Praticar os princípios básicos do planeamento de projetos

Descrição da atividade O objetivo é fazer uma dinâmica de brainstorming de ideias e 
apresentar um Projeto de Inovação dentro de um determinado período 
de tempo (30min).
As equipas devem reunir-se e:
1. Identificar um problema/falha/oportunidade numa determinada 

área
2. Fazer um brainstorming com possíveis ideias de projetos
3. Decidir quais os objetivos do projeto
4. Decidir quais os resultados do projeto
5. Decidir qual a duração do projeto
6. Criar um diagrama de Gantt identificando as atividades do projeto.
 
Se for necessário para concluir a tarefa, poderá ser dado um 
prolongamento de tempo.

Apresentação da 
atividade às equipas

O moderador explica que os Projetos de Inovação, tal como qualquer 
outro projeto, têm de começar com a identificação de um problema/
falha/oportunidade numa organização/mercado.
Cada um dos grupos irá discutir e identificar um dos tópicos acima 
mencionados e apresentar soluções criativas que possam ser aplicadas 
no contexto de um projeto. Cada grupo deve decidir entre 1-
3 resultados (produtos) que conduzirão à realização dos objetivos do 
projeto.
Ao fim dos 30 minutos, cada grupo terá de apresentar os seus 
resultados, a fim de receber feedback e comentários dos restantes.
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Tópicos 
recomendados para 
discutir após o jogo

• Como surgiu a ideia do projeto?
• Como é que os resultados a alcançar conduzirão à realização dos 

objetivos?
• Como foi alocado o recurso de tempo?
• A cooperação entre membros da equipa foi eficaz?
• A equipa tinha um líder? Havia também outras funções?
• Todos os membros contribuíram para a atividade?

Indicadores de 
avaliação

1. Sessão de brainstorming terminada
2. Decidir sobre um conjunto de objetivos do projeto
3. Decidir sobre 1-3 resultados do projeto
4. Decidir sobre as ações do projeto/plano de ação
5. Fazer um diagrama de Gantt
6. Apresentação dos resultados
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Título do Jogo: Dinâmica de Gestão de Projetos de Inovação - 
Parte 2: Gestão de Riscos de Projetos de Inovação

Capítulo/Subtópico Gestão: Gestão de Projetos de Inovação

Duração 25-30 minutos

Material Registo de Riscos, Matriz de Riscos (os modelos estão disponíveis no 
Manual) e canetas

Participantes Grupos de 2-6 participantes

Objetivos • Trabalhar em equipa
• Melhorar a comunicação
• Melhorar a Análise e Gestão de Risco
• Praticar utilizando as ferramentas de Gestão de Risco

Descrição da atividade O objetivo é elaborar uma Análise de Risco e completar um Registo de 
Riscos (25 - 30 min).
As equipas devem reunir-se e:
1. Identificar os riscos existentes no projeto
2. Identificar as medidas existentes para combater o risco
3. Identificar riscos potenciais para o projeto
4. Praticar utilizando as ferramentas de Gestão de Risco
5. Elaborar um Registo de Riscos, formular uma Estratégia de Gestão 

de Riscos

Se for necessário para concluir a tarefa, poderá ser dado um 
prolongamento de tempo.

Apresentação da 
atividade às equipas

O moderador deverá esclarecer que todos os projetos estão sujeitos a 
riscos diversos.
Em grupo, discuta e identifique os riscos existentes e potenciais que 
podem afetar o seu projeto de inovação. Nesta atividade, deverá 
utilizar as ferramentas de Gestão de Riscos incluídas no Manual no 
capítulo 2.3.3 Ferramentas de Gestão de Risco:
Ferramenta a utilizar: Tabela de Registo de Riscos e Matriz de Riscos

Ao final dos 25 minutos, cada equipa apresenta os seus resultados às 
restantes, aos quais deverá receber feedback e comentários.

Tópicos 
recomendados para 
discutir após o jogo

• Quais são os riscos de maior prioridade que identificou?
• No passado, já passou por algum dos problemas identificados?
• A cooperação entre os membros da equipa foi eficaz? A equipa 

tinha um líder? Houve mais funções nos membros da equipa?
• Contribuíram todos para a atividade?

Indicadores para a 
avaliação

1. Tabela de Registo de Riscos completa
2. Matriz de Riscos completa
3. Apresentação adequada dos resultados 
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Título do Jogo: Dinâmica de Gestão de Projetos de Inovação - 
Parte 3: Plano de Gestão de Projetos de Inovação

Capítulo/subtópico Gestão: Gestão de Projetos de Inovação

Duração 30-45 minutos

Material Folhas de papel e canetas

Participantes Grupos de 2-6 participantes

Objetivos • Trabalhar em equipa
• Praticar a comunicação
• Estruturar e analisar um plano de Gestão de Projetos 
• Elaborar um Manual de Procedimentos para a Gestão de Projetos

Descrição da atividade A tarefa é discutir em grupo e desenvolver um plano estruturado para 
os projetos, na forma de Manual de Procedimentos para Gestão de 
Projetos.
As equipas devem reunir-se e:
1. Dar o título ao projeto
2. Descrever ao detalhe o projeto; registar as questões a abordar, os 

objetivos do projeto, os resultados pretendidos para o projeto
3. Fazer uma lista com os participantes no projeto e funções/

responsabilidades (coordenador e responsáveis pelas tarefas)
4. Registar as tarefas e atividades que compõem o projeto (adicionar 

no diagrama de Gantt)
5. Registar os KPIs do projeto
6. Elaborar uma tabela de Avaliação de Riscos
7. Elaborar um diagrama de Gantt
Se for necessário para concluir a tarefa, poderá ser dado um 
prolongamento de tempo.

Apresentação da 
atividade às equipas

O moderador deverá esclarecer que o Manual de Procedimentos para 
Gestão de Projetos contém toda a informação necessária para elaborar 
e estruturar todos os passos no âmbito dos projetos.
Ao final dos 30 minutos, cada equipa apresenta os seus resultados às 
restantes, aos quais deverá receber feedback e comentários.

Tópicos 
recomendados para 
discutir após o jogo

• Quais são as funções e responsabilidades de cada membro no 
projeto? Porquê?

• A cooperação entre os membros da equipa foi eficaz?
• Contribuíram todos para a atividade?

Indicadores para a 
avaliação

1. Um rascunho de um Manual de Procedimentos para Gestão de 
Projetos

2. Gráfico de Gantt completo
3. Apresentação adequada dos resultados
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Criatividade & Gestão de Ideias
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Título do Jogo: Monopólio “redesenhado”

Capítulo/Subtópico Pensamento Criativo & Gestão de Ideias

Duração 50 minutos

Material Canetas de feltro coloridas, cartão, cartolina, papel, post-its, cola e fita 
adesiva

Participantes Grupos de 5-8 participantes

Objetivos • Visualizar diferentes perspetivas e demonstrar um pensamento 
“fora da caixa”

• Gerar ideias
• Fazer a gestão de ideias
• Ouvir e estar aberto às ideias dos outros participantes
• Evitar a rejeição de ideias sem as explorar
• Chegar a um consenso para avançar
• Trabalhar em conjunto
• Criar um protótipo 

Descrição da atividade Os jogadores irão jogar com o tabuleiro do Monopólio. O objetivo 
do jogo é o mesmo: levar os jogadores a comprar o maior número 
possível de ruas e casas. Mas, agora, a tarefa das equipas é reinventá-lo 
como um jogo de colaboração no qual os jogadores têm de trabalhar 
em conjunto tendo como objetivo desenvolver algo sustentável e 
socialmente responsável. Os jogadores também terão post-its para 
colar nos participantes que reajam negativamente a uma ideia antes de 
esta ser totalmente explorada.

Apresentação da 
atividade às equipas

Caros Jogadores,
O mundo precisa de aprender a lidar com os seus problemas de uma 
forma coletiva, em colaboração, de forma sustentável e com um 
enfoque nas populações mais vulneráveis.
O Monopólio é um jogo muito popular, jogado em famílias em todo o 
mundo. Por isso, pedimos-lhes que o voltassem a “repensar” de modo 
a refletir as necessidades acima referidas.
A vossa missão é redesenhar as regras, o tabuleiro e a natureza das 
propriedades a adquirir. 
Irão ter os materiais necessários para fazer um protótipo do jogo que 
pensaram (canetas de feltro coloridas, cartão, cartolina, papel, post-its, 
cola e fita adesiva). Podem também adicionar mais alguns materiais 
que se lembrem. Como todos os problemas mundiais, também este 
é um projeto urgente, pelo que só têm 45 minutos para completar a 
tarefa. É essencial estar aberto a novas ideias. Nas reuniões dos nossos 
projetos, adoptámos um hábito eficaz: colocar post-its na pessoa que 
rejeite uma ideia sem a explorar na totalidade. Pedimos-lhes que façam 
o mesmo.
Obrigado pela contribuição de todos. Desejamos-lhes muitos sucessos 
criativos.
Organização “Working for Tomorrow’s World”
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Tópicos 
recomendados para 
discutir após o jogo

Todos contribuíram para o projeto? Todos foram ouvidos?
Como foram recebidas as ideias de cada um? (houve reações 
repentinas ou negativas?) Até que ponto os participantes estavam de 
mente aberta?
Foi fácil pensar ‚diferente’? Como foi o processo de criação de ideias? 
Como é que se registaram as ideias? Como é que se avaliaram as 
ideias?
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Título do Jogo: „Desafio Fotográfico”

Capítulo/Subtópico Pensamento Criativo & Gestão de Ideias

Duração 45 minutos (excluindo o esclarecimento final)

Material Câmaras de telemóvel, portáteis para elaborar PowerPoint ou folhas de 
papel de grandes dimensões. Cartões vermelhos ou pequenos post-its.

Participantes Grupos de 5-8 participantes

Objetivos • Apresentar um pensamento “fora da caixa” e considerar um 
problema ou solução de um ponto de vista diferente

• Gerar ideias e apresentá-las bem
• Fazer a gestão de ideias
• Ouvir e estar aberto às ideias de outros participantes
• Evitar a rejeição de ideias sem as explorar (e obter feedback, se isso 

acontecer)
• Chegar a um consenso para avançar
• Trabalhar em conjunto

Descrição da atividade Os jogadores têm de tirar 3 fotografias de objetos aleatoriamente com 
a câmara dos telemóveis. A única instrução que podem ter é que seja 
„um objeto que achem interessante ou agradável”.
Trabalhando em grupo, irão partilhar as fotografias e escolhem apenas 
uma por grupo.
Depois, o moderador dará mais instruções. Por exemplo, ‚Porque não 
estão os clientes satisfeitos com o nosso serviço?’ ou ‚O que podemos 
fazer para melhorar o nosso serviço?’ ou ‚Porque é que o artigo não 
vende como esperávamos?’
A seguir, utilizando a fotografia escolhida, têm de apresentar 10 ideias 
tendo como inspiração a fotografia. Para facilitar a apresentação aos 
outros grupos, podem elaborar um PowerPoint. Ou, caso contrário, 
também serve uma grande folha de papel e podem enviar a foto para 
os telemóveis dos restantes participantes e do moderador.

Apresentação da 
atividade às equipas

Caras Equipas,
Esta é uma atividade que será muito útil mas também muito divertida! 
As instruções irão sendo dadas por etapas, passo a passo e, só farão 
sentido e se tornarão mais claras, à medida que se for avançando.

Passo 1:
Cada um dos participantes, individualmente, irá tirar 3 fotos de objetos 
que se encontrem à sua volta (excluir paisagens ou participantes). Têm 
5 minutos. Depois, regressam para ouvir o próximo passo. :)
______________________________________________
Passo 2:
Em grupo, cada um dos membros irá partilhar as fotos. Só poderá ser 
escolhida 1 fotografia que agrade a todos os elementos da equipa. Têm 
10’.
______________________________________________
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Apresentação da 
atividade às equipas

Passo 3:

A tarefa agora é apresentar ideias sobre o tema:
Por exemplo, „Porque é que o artigo não vende tão bem quanto se 
esperava? (inspirados pela fotografia).
(Sugestão: podem apresentar um slide com a foto de uma cadeira 
simples e uma lista de comentários – a cadeira é tradicional, não traz 
nada de novo, não é user friendly, não é flexível, é muito básica, etc.)
Têm 20 minutos para apresentar uma lista com um mínimo de 10 
comentários! As melhores ideias não são geralmente as mais óbvias! 
Existem cartões vermelhos (ou post-its) para usar quando alguém 
“mata” uma ideia sem a explorar. Nesse caso, é levantado o cartão 
vermelho ou colado um post-it nessa pessoa!
____________________________________________
Passo 4:

Façam a apresentação dos resultados para as restantes equipas.

Tópicos 
recomendados para 
discutir após o jogo

Passo 2 – – debriefing

É pedido às equipas que mostrem a foto escolhida e digam porque a 
escolheram. 
Depois, o moderador pergunta: 
1. Que comportamentos adotou para que os restantes membros 

concordassem com as suas ideias? 
2. Que comportamentos não foram eficazes? 
3. Os participantes estavam abertos a outras sugestões? Quais foram 

as suas reações?
------------------------------------------------------------------
Passo 3 – – debriefing

1. Como foram recebidas as ideias de cada um (houve reações 
repentinas ou negativas)?

2. Até que ponto os participantes estavam de mente aberta?
3. Como foram estabelecidas as ligações entre os diversos membros 

do grupo? Tornou-se mais fácil depois de algum tempo?
------------------------------------------------------------------------
 Passo 4 – – debriefing

1. Que critérios deverão ser utilizados para avaliar as ideias?
2. Que pontos têm as equipas em comum?
3. Que ideias se mostraram mais perspicazes/interessantes?
4. Como podemos utilizar estes insights e ideias?
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Título do Jogo: 30 Círculos para a Inovação e Pensamento 
Criativo

Capítulo/Subtópico Pensamento Criativo & Gestão de Ideias

Duração 3 minutos e 15- 20 minutos de debriefing

Material 1 folha com 30 círculos pré-impressos por pessoa (desenhados com 
um traço leve e fino), canetas ou lápis, uma folha branca A3 ou para o 
flipchart, para ser utilizada com os grupos

Participantes No inicio, individual e depois, pequenos grupos de 3-4 participantes

Objetivos • Analisar as restrições ao próprio pensamento criativo
• Trabalhar a auto-censura e a censura de outros
• Desenvolver a capacidade do pensamento criativo
• Trabalhar em conjunto e os seus benefícios

Descrição da atividade Cada participante recebe uma folha com 30 círculos pré-impressos e 
é-lhe pedido que os preencha a todos com padrões, rabiscos, formas, 
animais, plantas ou objetos, vale tudo em 3 minutos. Pode já estar 
desenhado „um sol”, por exemplo. Não são explicadas mais regras.

(Nota: os participantes podem ter de utilizar um tema específico, por 
exemplo, sentimentos, cidades... Como segundo passo, pode ser-lhes 
atribuído um tema e ter de desenhar os 30 círculos em conjunto e em 
pequenos grupos.)

O objetivo é a quantidade não a qualidade. (Poucos participantes 
completam mais de metade.)

Após os 3 minutos, são comparados os resultados.

Apresentação da 
atividade às equipas

O moderador explica que, com os lápis e canetas, é preciso preencher 
os 30 círculos com objetos ou quaisquer elementos dando asas ao 
pensamento criativo e à inovação.
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Tópicos 
recomendados para 
discutir após o jogo

O moderador pergunta: Quais foram as reações dos participantes?

Por exemplo: assumiram que cada círculo tinha de ser completado 
com uma linha de traço mais forte e tinham de ser todos diferentes 
uns dos outros.

Pergunta: Como é que “as ideias feitas” e pressupostos têm impacto 
no nosso pensamento criativo e na nossa capacidade de inovar?
 
Resposta: São negativos os pressupostos que assumem que não 
podemos ser criativos, que as coisas não podem mudar ou que não 
têm solução. Quaisquer suposições sobre como as pessoas/utilizadores 
se sentem ou pensam DEVEM ser validadas por eles.

Incorporaram mais de um círculo para desenhar, por exemplo, 
engrenagens ligadas umas às outras?

Pergunta: Porque não?

Pergunta: As pessoas preocuparam-se com as suas capacidades para 
desenhar? A concentração na qualidade e a perfeição atrasou o 
resultado? Quanto tempo os participantes passaram a pensar se os 
outros seriam capazes de adivinhar o que seria aquilo que desenhou? 
Ou se as suas ideias seriam vistas como pouco interessantes ou pouco 
inteligentes? Qual é a lição a tirar aqui?

Foi-lhes dada apenas uma regra. Que outras regras usaram para vocês 
próprios?

Pergunta: Como é que esta atividade teve impacto na sua criatividade?

Se estiver a fazer esta atividade presencialmente, o moderador deverá 
dividir as equipas e pedir-lhes para  escreverem as suas respostas no 
quadro. Se for online, os participantes devem ser colocados em salas 
de breakout. Um dos elementos fica responsável por tomar notas e 
apresentar as respostas que poderá ser em ppt, oralmente ou em 
papel.

Debriefing – relacionar a prática do pensamento criativo em situações 
de trabalho.

Pergunta: Sentiu-se bloqueado? O que o ajudou a continuar ou o que 
ainda é um bloqueio? (Flipchart/registo de respostas)
A quantas concepções diferentes é que conseguiu chegar inserido 
no grupo? Qual é a lição a tirar? Como é que isto se poderá aplicar 
(pensamento criativo e inovação) nas situações de trabalho?

Desenvolvido originalmente por Bob McKim para o Curso de Design de 
Stanford.
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Título do Jogo: Objetos com “Outro Olhar”

Capítulo/Subtópico Pensamento Inovador, Design Thinking, Pensamento Crítico 
Princípios do Design Thinking

Duração 20 - 30 minutos

Material Material de escritório (por exemplo 3 folhas de papel, agrafador, 
agrafos, arquivadores, fita adesiva e várias imagens de folhetos 
promocionais, cartões de visita, embalagens, etc.

Participantes 3 – no caso de dinâmica individual
6 – no caso de dinâmica de grupo (3 membros do grupo)

Objetivos • Aumentar a criatividade nos colaboradores
• Incentivar o design thinking para os colaboradores-chave, 

especialmente quando se pretende desenvolver novos produtos 
que atraiam clientes

Descrição da atividade O moderador pergunta ao grupo: „Que mais se pode fazer em relação 
ao produto”?
É essencial olhar para os objetos, produtos e materiais através “dos 
olhos” do cliente. Com este exercício, vamos contrariar a mente 
para assumir que algo só pode funcionar de uma forma conhecida. 
Procuramos possibilidades do que poderíamos fazer com um 
determinado produto/material, como mudá-los de modo a que nos 
leve a novas descobertas e ideias.

Os exercícios podem ser utilizados tanto individualmente como para 
grupos. No caso de dinâmica de grupo, o trabalho de equipa e o 
recurso ao brainstorming são também essenciais.

Apresentação da 
atividade às equipas

Coloca-se à disposição dos participantes o material de escritório 
comum - por exemplo, 3 folhas de papel, agrafador, agrafos, 
arquivadores, fita adesiva e várias imagens, como folhetos 
promocionais, cartões de visita, caixas de embalagens, etc.

A principal tarefa é criar, a partir dos materiais de escritório comuns, 
algo que seja utilizável ou que sirva como novo produto.

Os participantes em grupos têm 15 minutos, no caso de dinâmicas 
individuais, têm 20 minutos.

Os participantes não podem substituir os materiais e devem criar um 
produto a partir do material que lhes foi atribuído.
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Tópicos 
recomendados para 
discutir após o jogo

• Se criou um produto, que características destacou quando o criou?
• Se comparar o resultado em termos de originalidade, design e uso 

prático, como o classificaria – e qual é o seu grau de satisfação?
• Se trabalhou em grupo, como chegaram a acordo para a utilização 

dos elementos?

Indicadores para a 
avaliação

Como é que o tempo disponível para completar a tarefa o afetou? 
(numa classificação de 0 -3)
E como é que os seus colegas o ajudaram para completar o tempo 
disponível? (de 0-3)
Está satisfeito com o produto final? (de 0-3)
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Título do Jogo: O agrafo .... só para o papel?

Capítulo/Subtópico Pensamento Inovador, Design Thinking, Pensamento Crítico, Técnicas 
Criativas

Duração 15 minutos

Material Folhas de papel, canetas e uma caixa com agrafos

Participantes Um grupo de colaboradores-chave (máximo 5)
A atividade pode ser realizada com pequenos grupos (ex. 3 grupos de 2 
participantes, mínimo de 6 participantes)

Objetivos • Alargar o número de ideias originais sobre a utilização de uma 
ferramenta comum no escritório

• Transferir o número de ideias originais para situações no trabalho     

Descrição da atividade Muitas vezes, olhamos para produtos comuns do ponto de vista da 
sua utilidade e a pensar em apenas uma utilização. Mas ao fomentar o 
pensamento criativo, queremos alertar os participantes para este facto.

Na economia circular, há muitos produtos que podem ser utilizados no 
fim da sua vida útil para outros fins (por exemplo, o tambor da máquina 
de lavar, pode ficar inclinado e servir como “limite” quando se pretende 
fazer uma fogueira ao ar livre). Este exercício pode ser utilizado pelo 
empregador para incentivar diversos usos para o produto produzido, 
quer seja noutros setores e para outros fins.

Apresentação da 
atividade às equipas

O moderador dá uma caixa de agrafos à equipa de 6 participantes 
(3 grupos de 2 participantes) ou 5 participantes individuais. Em 15 
minutos, os participantes têm de pensar/sugerir outra utilização para 
os agrafos (para além de agrafar o papel).

Podem escrever as suas ideias e explicá-las mais em pormenor. Podem 
também demonstrá-las na prática.

Tópicos 
recomendados para 
discutir após o jogo

• Os participantes ficaram surpreendidos com as propostas? Podiam 
utilizá-las, por exemplo, em situações de crise ou em situações em 
que as suas vidas estariam em perigo?

• No caso da atividade em grupo, todos os membros do grupo 
participaram, de igual forma, nas ideias ou houve um líder e os 
outros tiveram as ideias?

Indicadores para a 
avaliação

Como se sentiu com as sugestões que descobriu? (0-3) 
Utilizaria algumas sugestões de colegas na prática de situações de 
trabalho? (0-3)
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Título do Jogo: S.C.A.M.P.E.R

Capítulo/Subtópico Pensamento Inovador, Design Thinking, Pensamento Crítico 
Forças Impulsionadoras do Pensamento Inovador/Técnicas de Orientação 
do Pensamento

Duração 20-30 minutos

Material Folhas de papel e canetas

Participantes Individual - 3 participantes no máximo

Objetivos • Trazer novas soluções a um problema ou projeto
• Aprofundar as soluções para um problema ou projeto
• A forma inesperada de obter soluções para um problema ou projeto     

Descrição da atividade A técnica S.C.A.M.P.E.R é uma excelente estratégia para avaliar uma 
ideia ou um novo produto de diferentes ângulos. É um acrónimo e, para 
cada letra, corresponde uma pergunta relacionada com o projeto ou 
problema.

Apresentação da 
atividade às equipas

O mentor deve escolher um pequeno grupo de colaboradores que 
estejam a trabalhar num projeto específico, mas também pode convidar 
alguém que não esteja muito envolvido no projeto.
Depois, o mentor coloca aos participantes diversas questões relacionadas 
com os passos realizados no âmbito do projeto.
O exercício consiste em considerar as primeiras letras da palavra, ou 
seja:
SUBSTITUIR: O que é que se pode trocar X por Y? 
COMBINAR: Que elementos desta ideia podem ser combinados para a 
tornar eficaz (combinar X por Y)? 
ADAPTAR: Como se pode adaptar esta ideia a outro mercado/contexto?
MODIFICAR: O que se pode alterar para criar mais valor?
PÔR A OUTRO USO: Que outras utilizações podem ser aplicadas a este 
projeto?
ELIMINAR: O que é desnecessário para tornar o projeto mais fácil?
REVERTER: O que se pode ajustar para tornar este projeto mais eficiente?
Utilize estes passos para descobrir como pode melhorar a sua ideia ou 
projeto, especialmente se estiver à procura de formas de o desenvolver 
ainda mais.
O mentor irá anotar toda a informação. Por cada pergunta, os participantes 
têm de aprofundar a situação  e considerar novas possibilidades.

Tópicos 
recomendados para 
discutir após o jogo

Sentiu necessidade de comentar a informação que o seu colega 
respondeu? Sentiu necessidade de afirmar ou contradizer a informação 
que o seu colega respondeu?

Indicadores para a 
avaliação

Pensa que seria capaz criar um novo projeto no futuro? (0-3)
Sente que definiu e preparou o projeto para o futuro considerando todas 
as perspetivas? (0-3)
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Título do Jogo: Storyboard  (Guião da História)

Capítulo/subtópico Pensamento Inovador, Design Thinking, Pensamento Crítico
Implementação do Pensamento Inovador

Duração 20-30 minutos

Material Quadro branco, pequenos cartões ou post-its

Participantes A atividade é realizada com todos os participantes em conjunto, 
funcionando como apenas uma equipa. Pretende-se introduzir um novo 
procedimento ou melhorar um processo já existente. O papel mais 
importante desta dinâmica é do facilitador/moderador que irá orientar 
todo o processo. No final, um dos participantes deverá registar os 
resultados atingidos pela equipa. 

Objetivos • Identificar novos procedimentos
• Aperfeiçoar os processos existentes

Descrição da atividade Este exercício dará origem a uma sequência de ilustrações para 
desenvolver uma história. A técnica do storyboard pode ser muito 
útil quando se pretende identificar um problema ou ineficiência num 
processo já existente e analisar coletivamente a solução proposta, se a 
mesma responde eficientemente ou ainda necessita de mais pesquisa 
ou reflexão. Usar este modelo de “guião” visual é fundamental para 
entender todos os passos do problema, alinhar a equipa e, juntos, criar 
uma solução.

Apresentação da 
atividade às equipas

Os materiais necessários para esta atividade são o quadro branco, 
pequenos cartões ou post-its. Cada um dos participantes irá escrever as 
suas ideias nos cartões ou post-its. Poderão incluir citações, imagens ou 
outro tipo de informação para ajudar a compreensão ou estabelecendo 
relações. Assim que se obtiver um conjunto de notas, dever-se-ão colar 
no quadro branco, respeitando uma sequência – primeiro, esta ideia, 
depois outra e a seguir, mais outra … Esta forma sequencial e gráfica 
de planificar as ideias ajudará a perspetivar novas ligações e a avaliar 
como se desenrolam todos os passos do processo, ajustando o que for 
necessário para “contar” melhor a história. Mas também selecionar 
informações ou eliminá-las, à medida que descobrimos se esse conceito 
irá funcionar ou não. Em vez de escrever as palavras em papel, também 
é possível trabalhar esta atividade com desenhos.
Esses desenhos podem ser elaborados como uma banda desenhada. 
Esta técnica poderá dar a conhecer novas perspetivas ou diferentes 
utilidades no desenrolar da “história”, algo que ainda não tinha sido 
pensado antes.

Tópicos 
recomendados para 
discutir após o jogo

O que pensa do resultado final (um processo novo ou aperfeiçoado) em 
termos da sua implementação na prática?

Indicadores para a 
avaliação

Como avalia a participação dos colegas da equipa? (0-3)
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Título do Jogo: „Negociação da Ilha Grega”

Capítulo/Subtópico Comunicação & Inovação

Duração 60 minutos

Material Material informativo (o moderador distribui uma cópia impressa da 
história e das estratégias, no início da atividade)

Participantes 3-9 participantes

Objetivos • Desenvolver capacidades de negociação e de influência
• Incentivar o pensamento estratégico
• Praticar uma comunicação eficaz
• Sensibilizar para os vários níveis de objetivos na inovação

Descrição da atividade Esta atividade pode ser desenvolvida entre equipas ou individualmente. 
As equipas não devem ter mais de 3 participantes e, no total, apenas 4 
equipas. Com participantes individuais, considerar o mínimo de 2 e o 
máximo de 4.
Cada equipa representa um stakeholder de um projeto de inovação. O 
objetivo é conseguir atingir o resultado esperado do projeto da equipa, 
sem esquecer os interesses comerciais da empresa.
O moderador distribui os projetos abaixo detalhados entre as equipas. 
Cada equipa deve receber apenas uma ideia de projeto (num envelope) 
e não a deve mostrar às outras equipas.
HISTÓRIA:
A Happy Cow é uma grande empresa produtora de produtos lácteos. 
Este ano, o CEO decidiu lançar um concurso de ideias inovadoras. Com 
uma recompensa: a equipa que apresente um projeto de inovação viável, 
receberá uma semana extra de férias pagas numa ilha grega. As ideias 
foram apresentadas por quatros equipas de diferentes departamentos: 
engenheiros, marketing, RH e laboratório fabril.

 – os engenheiros tiveram a ideia de criar um iogurte em pó. Utilizariam 
a tecnologia que a Happy Cow já utiliza na produção de leite em pó. 
O novo produto é fácil de conservar e não requer mais investimento. 
A empresa venderia o produto no estrangeiro e a grupos-alvo 
específicos (África, Alasca, grupos de caminhadas, exército, etc.) 
Objetivo da inovação: novos mercados e redução de custos.

 – Os colegas do laboratório sugeriram um iogurte vegan rico em 
vitaminas e à base de amêndoa e coco. Seria este o primeiro produto 
vegan da empresa e alcançaria um novo segmento de mercado e 
um novo público-alvo. No entanto, exigiria algum investimento 
tecnológico e um considerável esforço de marketing. Objetivo da 
inovação: gama de produtos mais diversificada e novo publico-alvo.
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Descrição da atividade  – O departamento de marketing sugeriu um novo tipo de campanha 
de marketing, abrangendo o desenvolvimento sustentável e a 
responsabilidade social da empresa. Através do site, os clientes 
contribuíam com uma percentagem do valor da compra dos produtos 
para um projeto de criação de “vacas felizes” (terrenos verdes e 
espaçosos num ambiente de conforto animal). Os clientes poderiam 
visitar os animais e apadrinhá-los como „animais de estimação”. 
Os produtos que contêm leite de „vacas felizes” seriam mais caros 
e a margem seria aplicada no bem-estar das vacas nas quintas dos 
fornecedores. Objetivo da inovação: reforçar a lealdade e intensificar 
a relação com os clientes. 

 – Os colegas dos RH sugeriram um projeto de inovação aberta com 
o objetivo de envolver os utilizadores finais no desenvolvimento 
de produtos com consciência verde/ecológica, através de um jogo 
online. Os clientes vencedores receberiam badges no FB como prémio 
pela sua cooperação: „Hoje ajudei a contruir um mundo melhor”. 
Objetivo da inovação: melhorar a imagem de marca e procurar 
novas ideias de inovação.

Cada equipa terá de utilizar as melhores capacidades de negociação 
e comunicação para convencer o CEO (moderador) e os outros 
departamentos a avançar com o seu projeto, colocando em destaque os 
benefícios que trará à empresa e aos diferentes stakeholders.
Cada equipa terá de elaborar cuidadosamente as táticas de negociação a 
utilizar (para mais informação sobre as diversas estratégias, consultar o 
Manual EPIC no módulo 5. COMUNICAÇÃO PARA A INOVAÇÃO, capítulo 
Negociação). Opção/sugestão: O moderador imprime e distribui a 
descrição destas estratégias que também  se encontram no Manual.
Regras de negociação:

1. As 4 equipas têm de chegar a uma decisão unívoca e consensual 
sobre o(s) projeto(s) que a empresa vai realizar este ano.

2. É importante atingir o objetivo da equipa mas, não esquecer, é 
essencial ter em mente o melhor interesse da empresa.

3. É possível combinar duas ou mais ideias de projeto. Neste caso, 
a atribuição de pontos terá de ser reorganizada cuidadosamente, 
através da negociação.

4. Ao longo das negociações, as ideias dos projetos poderão ser mais 
detalhadas.

As argumentações deverão ter como fundamento alguns indicadores, 
tais como: taxa de risco, nível de investimento, retorno do investimento, 
impacto RP/RSE, posição no mercado, cadeia de fornecimento, ética da 
inovação.

Apresentação da 
atividade às equipas

A inovação é fruto do esforço conjunto de diversos participantes. 
Todos os profissionais de departamentos, organizações, áreas e graus 
de decisão têm de cooperar em conjunto. Para isso, é essencial uma 
comunicação eficaz e boas capacidades de negociação. Embora o 
sucesso seja um objetivo comum, a forma como os participantes o 
interpretam ou desejam alcançá-lo, pode ser muito diferente e, muitas 
vezes, contraditória.

Esta dinâmica de role play pretende lançar um desafio a todos os 
participantes, para que apliquem as capacidades de negociação de 
forma eficaz. 
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Apresentação da 
atividade às equipas

E lembre-se, a negociação pode ser uma colaboração … ou ser encarada 
como uma batalha! É importante lembrar que “uma negociação de 
sucesso é composta por 90% de atitude e 10% de técnica”.

Em qualquer processo de negociação, há uma série de limites e linhas 
vermelhas que não devem ser ultrapassadas: uma comunicação assertiva 
e respeito pelo outro.

Tópicos 
recomendados para 
discutir após o jogo

• Qual foi a atitude geral da negociação? Como se sentiu?
• Qual foi a estratégia de negociação utilizada pela sua equipa? 

(ancoragem, nudges, autoridade ou aversão ao risco.) Que estratégias 
de negociação utilizaram as outras equipas?

• Quais foram os pontos fracos e os pontos fortes da sua estratégia?
• Reconheceu algum estilo de negociação em si ou nos outros 

(negociador, duro, de números ou estilo caloroso)?

Indicadores para a 
avaliação

Na fundamentação e na tomada de decisões:

1. taxa de risco, nível de investimento, retorno do investimento, 
impacto de RP/RSE, posição no mercado, cadeia de abastecimento, 
ética da inovação.

Na negociação:

2. número de negociações de win-win
3. número de truques baixos de negociação  descobertos/utilizados
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Título do Jogo: Campanha de Comunicação da “Planeta Azul”

Capítulo/Subtópico Comunicação & Inovação

Duração 60 minutos

Material Material informativo (o moderador distribui uma cópia impressa da 
história e das estratégias, no início da atividade)

Participantes 3 equipas, com um mínimo de 1 e máximo de 5 participantes

Objetivos • Sensibilizar para os processos de comunicação no âmbito da inovação 
e da gestão da mudança

• Obter uma comunicação eficaz
• Sensibilizar para a complexidade de uma campanha de comunicação 

eficaz
• Aumentar a capacidade de influência e motivação

Descrição da atividade O moderador apresenta a atividade através da leitura da seguinte 
situação.

HISTÓRIA:
“Há uma equipa de peritos em comunicação contratada pela empresa 
municipal de águas Planeta Azul.
A Planeta Azul decidiu introduzir a nova tecnologia i4.0 no sistema de 
gestão integrada da empresa. No ano passado, criaram um mapa digital 
detalhado e atualizado de todas as áreas onde prestam serviços, incluindo 
todos os dados técnicos, com as infra-estruturas, datas de instalações 
e informações de todos os clientes. O novo sistema i4.0 permitirá 
melhorar os serviços, torná-los mais rápidos, melhorar as capacidades 
preventivas e reativas. Este sistema está pronto a ser instalado, mas a 
sua implementação no trabalho da empresa ainda tem alguns pontos 
críticos... Para inovar o processo, é necessária a requalificação dos 
colaboradores (que lidam com as tarefas manualmente, tais como 
canalizações, instalações, intervenções, reparações, etc.) - terão de 
adquirir competências informáticas e conhecimentos de software 
específico”.

A perspetiva da mudança provoca reações diferentes nos stakeholders:

 – Os colaboradores demostram uma forte resistência contra estas 
mudanças, causada pelo receio de perderem os seus empregos ou de 
terem muito mais tarefas para desempenhar e fortes preconceitos 
em relação à nova tecnologia e à sua utilização. A maioria deles é 
de meia-idade ou mais velhos, do sexo masculino, com formação 
profissional. 

 – A gestão de topo não quer perder estes colaboradores, uma vez que 
seria difícil e dispendioso substituí-los. Há uma falta destes técnicos 
no mercado. A direção dá instruções para manter toda a equipa de 
trabalhadores manuais.
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Descrição da atividade  – Cabe aos chefes de equipa convencer os colaboradores a 
acompanharem as mudanças. A maioria dos chefes de equipa são 
mais jovens do que os membros das equipas de trabalho de campo, 
têm literacia em TI e habilitações académicas superiores. Devido a 
estas diferenças, têm dificuldade em ganhar a confiança e o respeito 
das suas equipas. 

 – Os RH têm de apoiar a mudança, proporcionar formações e incentivos 
aos colaboradores.

A tarefa da atividade é criar uma estratégia de comunicação a 3 níveis 
orientada para alcançar o objetivo global: uma transição suave para i4.0 
sem agitações.

As equipas deverão ser pequenas. Cada equipa terá de elaborar apenas 
um nível da campanha de comunicação.

1.  Comunicação dos gestores de topo direcionada aos stakeholders 
(colaboradores e chefes de equipa).

2. Comunicação dos chefes de equipa direccionada aos membros da 
equipa.

3. Comunicação dos RH direccionada aos stakeholders (colaboradores 
e chefes de equipa).

Cada equipa deve receber 2 folhas previamente impressas, uma com 
o texto lido pelo moderador (acima descrito em itálico) e outra com 
os princípios das negociações win-win (Manual EPIC no módulo 5. 
COMUNICAÇÃO PARA A INOVAÇÃO, capítulo Negociação com o Cenário 
Win-Win).

As equipas podem escolher qual dos níveis pretendem trabalhar ou, de 
forma aleatória, os níveis são atribuídos pelo moderador às equipas. As 
estratégias de comunicação apresentadas deverão ir ao encontro dos 
objetivos e contemplar soluções do tipo win-win. (30 min)

Cada equipa apresentará o seu plano de comunicação, explicando as 
considerações estratégicas e destacando a mensagem principal que 
pretende transmitir ao público-alvo (5 min por equipa).

A atividade termina com um debate entre todas as equipas, partilhando 
opiniões sobre os resultados globais e os processos de trabalho. (15 min)

Apresentação da 
atividade às equipas

Neste exercício de comunicação interativa, pretende-se praticar a 
comunicação estratégica. Ao trabalhar em equipa, cada uma será 
responsável pelo desenvolvimento de uma parte de uma campanha de 
comunicação interna. Para fazer bem o seu trabalho, deverá colocar-se 
no lugar do público-alvo. Pense como ele, perceba as suas necessidades, 
estabeleça empatia e estruture a comunicação de acordo com estes 
pressupostos.

Tópicos recomenda-
dos para discutir após 

o jogo

• Qual foi a principal consideração estratégica que esteve na base da 
sua campanha?

• O que mais lhe agradou ao longo do processo?

• Qual foi a parte mais desafiante da criação do seu plano de 
comunicação?
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Título do Jogo: Negociação “BLUE BANANA”

Capítulo/Subtópico Negociação

Duração 60 minutos (20 minutos para a preparação; 40 minutos para a 
negociação)

Material Material informativo (o moderador distribui uma cópia impressa da 
história e das estratégias, no início da atividade)

Participantes 2 equipas de 3 - 6 participantes e cada equipa terá um negociador ( 1-1 
negociadores)

Objetivos • Desenvolver capacidades de negociação e de influência
• Preparar a negociação
• Melhor alternativa para um acordo negociado (BATNA)
• Preparar uma comunicação eficaz

Descrição da atividade Esta dinâmica de role play pode ser desenvolvida tendo 2 participantes 
como negociadores e cada negociador contar com uma equipa (6 
participantes máximo).
Cada equipa representará uma importante empresa farmacêutica com 
um projeto de desenvolvimento. O objetivo é chegar a um acordo com o 
outro negociador da equipa.
As instruções devem ser entregues num envelope a cada uma das 
equipas para poderem discutir e preparar a negociação.
O moderador observará todo o processo de negociação e, se for possível, 
gravá-lo para posterior análise.

HISTÓRIA:

As duas equipas são uma equipa de negociação de uma grande 
empresa farmacêutica. Cada uma das equipas desenvolveram um 
medicamento para tratar o cancro. O principal componente de cada um 
dos medicamentos é a banana azul. A banana azul é um fruto raro, que 
cresce em África e a quantidade anual de fruta é de 2000 kg. A empresa 
BLUE BANANA SA é a fornecedora da fruta e vende sempre pela melhor 
oferta. Mas este ano, estas duas empresas fizeram a mesma oferta e, 
uma vez que têm a mesma missão, a BLUE BANANA SA pediu-lhes que 
chegassem a um acordo. Caso contrário, a BLUE BANANA SA venderá a 
fruta a outros interessados.

Instruções para as equipas:

Equipa 1: A sua empresa descobriu um medicamento capaz de tratar 
eficazmente qualquer tipo de cancro que se desenvolva na infância. 
O medicamento passou em todos os testes e ensaios médicos, pronto 
a ser utilizado e a salvar vidas. O desenvolvimento do medicamento 
já custou muito dinheiro e os investidores da empresa querem ter o 
retorno rapidamente. O método de fabrico do medicamento e os seus 
componentes são confidenciais e o seu parceiro de negociação está no 
mesmo ramo.
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Descrição da atividade O que sabe sobre os ingredientes é que os engenheiros químicos encontraram 
o componente principal do medicamento, que é „congradaxilon” na casca 
da banana azul. A banana azul é uma fruta rara, que cresce em África 
e a quantidade anual de fruta é de 2000 kg. Para iniciar a produção do 
medicamento, a sua empresa necessita de um mínimo de 1750 kg de 
banana azul e o negociador da empresa tem de a obter. Além disso, tem 1 
milhão de dólares para oferecer ao seu parceiro. E, de qualquer modo, a 
sua empresa já anunciou nos meios de comunicação que estão tão perto 
de poder salvar a vida daquelas crianças que lutam todos os dias com 
cancro!

Equipa 2: A sua empresa descobriu um medicamento capaz de tratar 
eficazmente qualquer tipo de cancro que se desenvolva na idade adulta. 
O medicamento passou em todos os testes e ensaios médicos, pronto 
a ser utilizado e a salvar vidas. O desenvolvimento do medicamento já 
custou muito dinheiro e os investidores da empresa querem ter o retorno 
rapidamente. O método de fabrico do medicamento e os seus ingredientes 
são confidenciais e o seu parceiro de negociação está no mesmo ramo. O 
que sabe sobre os ingredientes é que os engenheiros químicos encontraram 
o componente principal do medicamento, que é o „butumadaxilon” na 
fruta banana azul. A banana azul é um fruto raro, que cresce em África 
e a quantidade anual de fruta é de 2000 kg. Para iniciar a produção do 
medicamento, a sua empresa necessita de um mínimo de 1750 kg de 
banana azul e o negociador da empresa tem de a obter. Além disso, tem 1 
milhão de dólares para oferecer ao seu parceiro. E, de qualquer modo, a 
sua empresa já anunciou nos meios de comunicação que estão tão perto 
de poder salvar a vida daquelas participantes que lutam todos os dias com 
cancro!

Cada equipa do projeto terá de utilizar as melhores técnicas de negociação 
e comunicação para conseguir o acordo e assinar o contrato.  

É essencial a preparação para a negociação, conhecer o BATNA. Escolha 
e elabore as suas táticas de negociação conscientemente (para mais 
informação sobre as diversas estratégias, consultar o Manual EPIC no 
módulo 5. COMUNICAÇÃO PARA A INOVAÇÃO, capítulo Negociação - 
ancoragem, nudges, autoridade ou aversão ao risco.)

Opção/sugestão: O moderador pode imprimir a descrição destas 
estratégias que se encontra no Manual e entregá-las às equipas no início 
da atividade. 

É fundamental escolher bem o negociador da sua equipa, levando em 
conta as capacidades de negociação e comunicação.

Regras de negociação:

1. Deve chegar a um acordo para obter 1750kgs de banana azul.

2. Pode oferecer dinheiro para comprar a banana azul, que não pode 
ser superior a 1 milhão de dólares, mas também tentar usar menos 
dinheiro.

3. É possível trocar os restantes 250kgs de banana azul ou oferecê-lo 
gratuitamente ao parceiro de negociação.
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Apresentação da 
atividade às equipas

Uma das tarefas mais importantes na negociação é a preparação para a 
mesma. Grande parte do sucesso depende de como o negociador está 
preparado e de como o BATNA foi estruturado.

Conheça o seu produto e tente ver o que o seu parceiro de negociação 
precisa.

Independentemente da estratégia de negociação que escolher, terão 
de se manter dentro dos limites da comunicação assertiva e tratar-se 
respeitosamente.

Tópicos recomendados 
para discutir após o 

jogo

• A informação fornecida foi suficiente para uma boa preparação?

• Sentiu-se sob pressão?

• Foi difícil conhecer as necessidades do seu parceiro de negociação?

• Como é que estruturou a sua mensagem principal?

• Qual foi a parte principal da sua comunicação?

Resultado As duas equipas podem chegar a acordo, pois uma equipa precisa da casca 
da banana e a outra equipa precisa do fruto propriamente dito.
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Digitalização
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Título do Jogo: Arte como um Jogo Digital

Capítulo/Subtópico Digitalização
Check-in para a Inovação

Duração 10-15 minutos

Material Tablets com uma aplicação de desenho e um "prémio”(que pode ser um 
chocolate!)

Participantes Ilimitada ou limitada ao número de lugares, mesas, tamanho da sala, 
etc.

Objetivos • Aprender a desligar da rotina diária
• Aceitar novos desafios
• Integrar os gadgets digitais na atividade artística
• Gamificar o processo de criação de ideias
• Competências: criatividade, auto-expressão, auto-reflexão 

Descrição da atividade Deverá ser escolhido um tema de um conjunto de áreas/objetos/
conceitos (por exemplo: desenho de edifícios, formas geométricas, 
estados emocionais, paisagens, etc.)

Todos recebem um tablet e abrem a aplicação.

Deverão desenhar o que lhe vem à memória sobre o tema escolhido, a 
sua própria representação. 

O vencedor é escolhido por votação ou reconhecimento público e recebe 
um prémio („chocolate”).

Apresentação da 
atividade às equipas

Os materiais devem estar prontos e com baterias carregadas. 

A aplicação de desenho instalada, como Sketchbook ou outra.

Se esta dinâmica for online, então é necessária uma ligação estável à 
Internet e uma plataforma de reuniões.

Tópicos 
recomendados para 
discutir após o jogo

• Como se sente após este momento de pausa?
• O que é que melhoraria no jogo?

Indicadores para a 
avaliação

A quantidade de aplausos no final da atividade.
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Título do jogo: Quiz Online

Capítulo/subtópico Digitalização 
Questionário online

Duração 5-10 minutos

Material Smartphones/ Tablets

Participantes Ilimitado

Objetivos • Trabalhar sob pressão
• Competências: escuta ativa, foco e pensamento crítico, percepção 

de verdadeiro ou falso 

Descrição da atividade O moderador elabora um questionário sobre um determinado tópico e 
partilha o código pin do jogo com os participantes. 

Os participantes conectam-se através da aplicação do jogo no website 
www.kahoot.it, utilizando o pin do organizador. 

Cada participante pode definir o nome/”alcunha” para participar. 

Mecânica do jogo: 

• Cada jogador deve responder o mais rapidamente possível a todas 
as perguntas do questionário.

• Há um período de tempo limitado por pergunta para que as respostas 
sejam consideradas válidas.

• É atribuído mais pontos à resposta correta mais rápida. 

Depois de responder a todas as perguntas, o sistema exibe os 3 primeiros 
lugares.

Apresentação da 
atividade às equipas

A aplicação Kahoot deve ser instalada ou garantir uma boa ligação à 
Internet para aceder online.

Tópicos 
recomendados para 
discutir após o jogo

• Foi divertido?
• As perguntas foram fáceis?
• Conseguiu melhorar o conhecimento geral sobre o tema?
• Já tinha jogado kahoot anteriormente? Vai considerar a aplicação 

para atividades futuras?

Indicadores para a 
avaliação

Tabela de Vencedores -> Tempo 
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Título do Jogo: Caça ao “Tesouro Elétrónico” (o material 
necessário para esta dinâmica só está disponível em inglês – é 
indispensável ter domínio do idioma).

Capítulo/subtópico Digitalização
Componentes de Hardware

Duração 15-20 minutos

Material Esquema de circuito elétrico com códigos QR, esquema de circuito 
elétrico com símbolos e legenda, smartphones, aplicação de código QR, 
canetas

Participantes Equipas de 2 participantes ou duas equipas (mínimo de 2 equipas)

Objetivos • Conhecer os símbolos das ligações elétricas
• Aprender a usar o QR scanning
• Divertir-se
• Trabalhar sob pressão e trabalho de equipa
• Competências: comunicação, escuta ativa, concentração e 

pensamento crítico, cooperação, percepção de verdadeiro ou falso 

Descrição da atividade Cada equipa é formada por 2 participantes. Um dos participantes fica 
com o esquema do circuito elétrico com os códigos QR, outro com o 
esquema do circuito elétrico com os símbolos e a legenda. 

Mecânica do jogo:
• O jogador 1 fica com o „mapa” sem códigos QR e com legendas.
• O jogador 2 fica com o „mapa” com códigos QR e sem legendas.
• O jogador 2 lê o código START QR para obter as primeiras instruções 

(informação 1).
• O jogador 2 informa o jogador 1 acerca da instrução (informação 1) e 

pergunta-lhe para onde se deve dirigir para ler o código QR seguinte 
e ficar a conhecer as próximas instruções.

• O jogador 1 procura a informação no seu mapa e dá indicações ao 
jogador 2 , ou seja, qual é o código QR que deverá ler em seguida.

• Com a informação que têm, os jogadores 1 & 2 identificam em 
conjunto o nome correto do componente elétrico e escrevem-no na 
coluna de palavras cruzadas. Se não souberem nada sobre eletrónica, 
podem consultar a folha com a legenda dos símbolos.

• Repetir 10 vezes estas etapas até ao fim do jogo.
• As duas equipas jogam ao mesmo tempo e é contabilizado o tempo 

de cada equipa e comparado com o tempo da outra equipa.

Apresentação da 
atividade às equipas

O moderador solicita aos participantes que instalem a aplicação de 
leitura de QR code e distribui uma cópia impressa dos esquemas dos 
circuitos elétricos e a lista com as legendas dos símbolos.

Tópicos 
recomendados para 
discutir após o jogo

• Qual foi a sensação de utilizar o código QR?
• Achou demasiado simples? Ou demasiado complicado?
• Como melhoraria o jogo?

Indicadores para a 
avaliação

Tabela de Vencedores -> Melhor tempo para completar a tarefa
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