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Novas formas de solucionar
problemas/desafios
com foco em pessoas

Motivação



Que problemas
ou desafios?!



só acontece quando é feita para e pelas pessoas

A Inovação

















Design
Thinking

...E FERRAMENTAS DE INOVAÇÃODesign Sprint

Metodologias 
Ágeis

SCRUM

E como ela acontece?

Sistemas e recursos 
tecnológicos



Design 
Thinking: 
Inovação 
com foco no 
ser humano



A inovação se dá através da interação
entre as pessoas





Design Thinking integra disciplinas que 
dificilmente conversam.



Empatia 

Colaboração
Experimentação“Significa se colocar no lugar do 

outro, despir-se de pressupostos e 
compreender o contexto e ações do 
outro, acolher, assimilar e acomodar 
perspectivas alheia”.  
É sentir a dor do outro.

“Significa pensar conjuntamente, cocriar 
em equipes multidisciplinares para que o 
nosso pensamento e capacidade de 
entendimento se multiplique 
exponencialmente”

Aprender rápido e com baixo custo
“Significa sair do campo das ideias, da 
fala. Construir e testar soluções para 
evitar problemas na fase de 
implementação”. 







Precisamos 
de um 
problema...

Pra aplicar Design Thinking
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Pra aplicar Design Thinking

Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais (LGPD ou LGPDP), Lei nº 

13.709/2018
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é a legislação brasileira que regula as atividades de 
tratamento de dados pessoais e que também 
altera os artigos 7º e 16 do Marco Civil da Internet

Vigência (vacatio legis): 24 
meses com a Medida Provisória 
Nº 869/20182018

2019
2020

https://pt.wikipedia.org/wiki/Marco_Civil_da_Internet




Para realizar o tratamento de dados pessoais 
sem o consentimento do titular, a lei prevê 
hipóteses específicas em seu artigo 11, inciso II.

Todos os dados pessoais 
(informação relacionada à 
pessoa natural identificada 
ou identificável, como nome, 
idade, estado civil, 
documentos) só podem ser 
coletados mediante o 
consentimento do usuário. 



Conceitos
Tratamento: toda operação realizada com dados 

pessoais, como as que se referem a coleta, produção, 
recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, 
transmissão, distribuição, processamento, 
arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação 
ou controle da informação, modificação, comunicação, 
transferência, difusão ou extração.



Direito dos titulares dos dados pessoais
- Confirmação da existência de tratamento.
- Acesso aos seus dados.
- Correção de dados incompletos, inexatos ou 

desatualizados.
- Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados 

tratados em desconformidade com a LGPD.
- Portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço 

ou produto automatizadas.



Direito dos titulares dos dados pessoais
- Eliminação dos dados pessoais tratados.
- Informação das entidades públicas e privadas com as 

quais o controlador realizou uso compartilhado de 
dados.

- Informação sobre a possibilidade de não fornecer 
consentimento e sobre as consequências da negativa.

- Revogação do consentimento.
- Revisão por pessoa natural de decisões automatizadas.





Conceitos
Controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões 

referentes ao tratamento de dados pessoais.

Processador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de 
dados pessoais em nome do controlador.

Consentimento: manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o 
tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada.

Anonimização: processos e técnicas por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação, 
direta ou indireta, a um indivíduo.

Dado anonimizado: dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de 
meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento. O dado anonimizado não é 
considerado dado pessoal para fins de aplicação da LGPD.

Pseudononimização: processos e técnicas por meio dos quais um dado tem sua possibilidade de 
associação dificultada. O dado pseudonimizado é considerado dado pessoal para fins de aplicação 
da LGPD, tendo em vista a possibilidade de associação desse dado a uma pessoa natural.
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Entendimento do 
Problema



(Des)entendimento



O que vemos 
é somente a 
ponta do 
iceberg



…desde 
que você 
saiba a 
resposta







O que nós ainda precisamos 
conhecer sobre o desafio inicial?

O que nós já sabemos sobre o 
desafio inicial?

Sobre o desafio inicial ou seu tema o que 
nós realmente já sabemos sobre o tema, 

problema,  impactos, contexto, etc?

O que ainda falta aprender sobre o desafio inicial 
para conseguirmos compreendê-lo melhor? 

Entendimento do Desafio



COCO
E.T.
CSD

Mapa de Sistemas

Ver
Ouvir
Sentir

Ferramentas de Design Thinking
Sharing

Affinity Cluster
Persona
Jornada
Analogia
Pergunta

Brainwriting
Brainstorming

Causar Sensação
Rápido, sujo e barato

Aprender
Co-criar 

Positivo
Negativo
Dúvidas

Ideias







Design Thinking For Educators Toolkit
http://www.designthinkingforeducators.com/

Human Centered Design Toolkit
http://www.ideo.com/work/human-centered-design-toolkit/

Collective Action Toolkit
http://www.frogdesign.com/collective-action-toolkit

Creative Enterprise Toolkit
http://www.nesta.org.uk/publications/creative-enterprise-toolkit

Service Design Tools
http://www.servicedesigntools.org

The Art Of Powerful Questions
http://academy.externsiondlc.net/file.php/1/resources/RM-ArtOfQuestions.pdf

Referências sobre Design Thinking





Muito obrigada!
Diana L. N. dos Santos

dianasantos@mpf.mp.br
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