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Cuca Righini 
designer cultura organizacional e 
experiencias de aprendizagem 
corporativas 



Somos um laboratório  
de inovação com 
atuacão global 



design
nós acreditamos  

no poder do

para transformar  
realidades e construir  

futuros desejáveis



Todo problema ou 
desafio tem um 
fator humano 
e é a partir dele que 
projetamos novas 
realidades
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O que você mais gostaria 
de mudar na sua filosofia 
do amor?

Quais, na sua experiência, 
são as melhores e as piores 
maneiras de ser bom ?  

Como suas 
ambições 
afetam sua 
humanidade?

Você se sente mais  
a vontade no 
passado, no presente 
ou no futuro?

O que você faz 
melhor: rir ou 
esquecer?

Qual sua história 
de auto-
confiança e o 
que ela te 
ensinou?

Você acha que 
podemos sentir 
empatia pelos 
animais, plantas 
e pelo planeta?

Qual é para você  
a maneira ideal de 
envelhecer e quem 
poderia ajudá-lo  
a alcançá-la?
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https://www.oxfordmuse.com/?q=conversation-dinners#conversation-menu



insights
compar,lhamento de
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Nós sempre vivemos num 
mundo conectado, mas nós 
simplesmente não éramos 
tão conscientes dessa 
realidade… isso mudou 
drasticamente. 
Albert-László Barabási 
Network Science



Os problemas complexos 
dos negócios de hoje não 
podem ser resolvidos 
com o mesmo mindset 
que os criou.

A Empresa Orientada pelo Design 
Marty Neumeier

“



Não entender a real necessidade 
das pessoas é a maior ameaça 
para qualquer negócio.

A tecnologia por si só não 
é a responsável pela inovação.



mudança  
de padrões

inovação significa



design_



É obsoleto ver o design 
como uma arma para que 
o markeEng possa vender 
mais, tornando os produtos 
mais sexy.

Philippe Starck



Referência: Richard Buchanan

gráfico  símbolos, impressos, comunicação visual 


industrial  produtos, objetos tangíveis 


interação  serviços, experiências, interfaces 


sistemas  cultura, organizações, negócios

as 4 camadas do design



design (verbo)

to design (projetar)

(para alguém)



"Existem práticas que 
designers conseguem trazer 
para as organizações que as 
ajudam a funcionar melhor.” 

Richard Buchanan | Design Phd 
Professor de design, gerenciamento e 
sistemas de informação 
Weatherhead School of Management Case 
Western Reserve University



“Design é mais do que uma 
ferramenta, mais do que um 
conjunto de habilidades. Ele se 
apresenta completo, com uma 
filosofia pautada em valores 
humanos. ” 

Richard Buchanan | Design Phd



experimentaçãoempaEa colaboração

buscar entender ou sentir o que 

outra pessoa está sentindo 

dentro de seu contexto

trabalhando juntos  

para concluir uma tarefa  

ou atingir uma meta

procedimento realizado  

para apoiar, refutar  

ou validar hipóteses



Design  
Thinking 
 
Inovação centrada  
no ser humano



Precisamos colocar as 
pessoas no centro de 
nossas decisões para 
criar soluções que 
impactem suas vidas.



O design entrou pro mundo 
dos negócios para gerar 
inovação, repensar as relações, 
olhar para as pessoas e 
entregar valor.



Companhias orientadas pelo design 
superam as S&P 500 em 228%

Fonte: Design Management Institute (http://www.dmi.org/?DesignValue)



case 1



Alzheimer 
• 10% mais de 65 
• 25% mais de 85 
• 2015: 1,9 milhões de mortes



Benrath Senior 
Centre 
Dusseldorf Germany



case 2



Emma Yang | 14 anos 



Emma Yang | 14 anos 

Aplicativo de 
reconhecimento facial 
para pacientes com 
Alzheimer 

Apoio kyros.com

& Bill Gates

http://kyros.com
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https://www.timeless.care/


case 3



Doug Dietz

GE Industrial Designer







reflexão_

o que esses cases revelam  
sobre o que precisa ser 
levado em consideração?



Empaha é a alma do design. Sem a 
compreensão do que os outros vêem, sentem e 

experimentam, o design é uma tarefa sem 
senhdo."

Tim Brown 
IDEO



O que vemos é somente a ponta 
do iceberg



Quando trabalhamos com 
diversos pontos de vistas 
estamos trabalhando com 
um sistema complexo
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abordagem 
prá,ca para 
solução de 
problemas 
complexos



designers, mais do 
que resolvedores, 
são definidores de 
problemas!
Don Norman 
designer 
Living with Complexity 
Director Design Lab UCLA



Design Council Uk – Double Diamond 
Fonte: www.designcouncil.org.uk/designprocess
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divergir convergircriar opções fazer escolhas



iterações
abordagem
design thinking



Abordagem 
Design Thinking



Abordagem 
Design Thinking



Fator H
Cliente_apelo de transação financeira 

Usuário_performance 

Pessoa_estilo de vida 

Humano_valor simbólico + apreço



sente

faz

fala

pensa



Você não pode resolver um 
problema, a menos que faça parte 
do sistema.



entrevistas_ 
o que as pessoas 
dizem que fazem

olhar 
etnográfico_ 
observar o que elas 
realmente fazem

mergulho 
experimental_ 
fazer o que as 
pessoas fazem

triangulação

de pesquisa_



tecnicamente 
possível

financeiramente  
viável



tecnicamente 
possível

financeiramente  
viável

desejável

sempre 
começamos 

por aqui



Design 
orientado à 

marca



Design 
orientado à 

marca

Design 
orientado 
às pessoas



oportunidade  
de negócios 


de transformar 
realidades

dor

desejo



Design thinking pode ser descrito como uma 
disciplina que usa a sensibilidade do designer e 
métodos para combinar necessidades das 
pessoas com a tecnologia disponível e com 
uma estratégia de negócios viável que converta 
valor ao usuário em oportunidade de mercado.

Tim Brown 
Chairman IDEO



Abordagem 
Design Thinking



Design thinking é um processo 
criativo que estimula a colaboração 
e a experimentação para reduzir 
riscos no processo de inovação



case 3



Echos - Innovation Projects + Janssen

Agosto de 2013 

Ampliar a venda e a penetração do Velcade  
- uma das melhores opções no tratamento do Mieloma Múltiplo



Entendimento







Desk Research | Projeto Jansen Mieloma Múl\plo



Desk Research | Projeto Jansen Mieloma Múl\plo



paciente no centro 
vertical: fases 
circular: stakeholders 

insight 
o paciente estava sozinho em momentos 
cruciais que precisaria de mais apoio



Redefinição do Desafio



Design Research







Ponto de Vista



Personas 
Ponto de Vista











Jornadas 
Ponto de Vista





Mapa do Sistema 
Ponto de Vista





Analogia 
Contexto 

Mieloma Múl,plo







IDEAÇÃO
Ideação



Convidamos alguns especialistas para participar de uma nova 

dinâmica com a equipe da Design Echos e ajudar na geração de 

novos caminhos para melhorar a jornada do paciente de Mielo-

ma Múltiplo.

POR QUE É IMPORTANTE?

Inteligência coletiva -  várias cabeças juntas 

pensando com o mesmo objetivo tem seu potencial 

criativo aumentado exponecialmente.

Multidisciplinaridade – várias habilidades e conhecimentos são 

acionados para resolver um problema através de diferentes 

pontos de vista.

Campo empático complexo – multíplos níveis de engajamento 

com um único foco.

COCRIAÇÃO ESPECIALISTAS

•

•

•

Co-Criação com Especialistas





Alterna\vas de solução





Iteração



fechamento



Empaha é a alma do design. Sem a 
compreensão do que os outros vêem, sentem e 

experimentam, o design é uma tarefa sem 
senhdo."

Tim Brown 
IDEO



”Design não é sobre a coisa 
em si, mas sobre o impacto 
dessa coisa na forma como 
fazemos as coisas.”

Bill Moggridge | Designer 
1943-2012 | Co-fundador da IDEO 
pioneiro no uso da abordagem centrada na pessoa no Design



Precisamos colocar as 
pessoas no centro de 
nossas decisões para 
criar soluções que 
impactem suas vidas.



O design entrou pro mundo 
dos negócios para gerar 
inovação, repensar as relações, 
olhar para as pessoas e 
entregar valor.



Obrigadx!

Cuca Righini 

cucarighini@echos.cc


