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Quem eu sou? 



Temos um problema para resolver... 
 
 ...com pessoas difíceis 



Vamos fazer um Brainstorming! 
 
 Creativity comes from a conflict of ideas 
 



Quais os problemas com o Brainstorming? 
 
 Pessoas são boas divergindo 

 



Continuamos com muitas pessoas e pouco 
tempo 
Temos uma lista de tarefas 
 

●  Temos que colocar essas 
pessoas juntas 

●  Delimitar o tempo 
●  Sair com um plano de ação 



Vamos fazer uma Lightening Decision Jam! 

WTF?! 

 



O que é o Lightning Decision Jam? 

Criado pela AJ&Smart  

Compreender Definir Divergir Decidir 

Fase divergente 
Através das técnicas gerar 
novas idéias, oportunidades 
e conceitos 

Fase convergente 
Através da análise, votações 
e filtros selecionar os itens 
criados na fase anterior 



O que é o Lightning Decision Jam? 

É um looping criativo de tomada de decisão 

Cole 

Vote 

Priorize 

Anote 



Precisamos de 2 horas 
 
.. Mas se tudo ocorrer bem, termina bem antes... 
 



Começamos lembrando o que está bom  
O que nos 
faz ir para 
frente? 



Começamos lembrando o que está bom  
 

 

Ter pessoas 
motivadas 

Pessoas certas 
no lugar certo 

Ter café 
sempre à mão 



Vamos identificar os problemas 
O que nos 
faz ir para 
frente? 

O que nos 
impede de ir 
para frente? 



Vamos identificar os problemas 
 

 

Muito barulho 

Ar 
condicionado 
desregulado 

Pouca luz 



Onde está pegando fogo? 

Vamos fazer um mapa de calor 

 



Onde está pegando fogo? 
 

 



Mas vamos ver o que fazer primeiro 

Escolhemos o TOP 3 

 



Transformando problemas em desafios  

Como nós podemos? 

 
CNP criar uma  casquinha para tomar  
sorvete   sem pingar? Muito fechado 
 

CNP repensar as  sobremesas?Muito aberto 

CNP tomar sorvete  sem  se sujar? OK! 



Iluminando as ideias 

Todos votam em silêncio  
 



Vamos ver quais são as ideias mais quentes 
 

 



Priorizar as soluções 

Matriz de impacto versos esforço 

 



O impacto vale o Esforço? 
 

 

Impacto 

Esforço 

Fazer já Criar um 
projeto 

Esquecer 
por 

enquanto 

Criar 
tarefa 



Organizando o plano de ação 

Todos saem com tarefas para executar! 

 



Agora acabou? 

Se ocorreu tudo bem sim...mas se não.. 



Se a solução não está boa... 

É um looping criativo de tomada de decisão 

Cole 

Vote 

Priorize 

Anote 



Serve para todos os tipos de problemas? 

Aplique com moderação, nem sempre vai ser  
necessário fazer todas as dinâmicas  



Perguntas 
e respostas 

Obrigado! E se tiverem mais dúvidas, 
só me procurar ;) 
 
Email: alexandro@contabilizei.com.br 
LinkedIn: in/alexandro-upits 


