PILOTIS

Especialização
em Facilitação
de Design

SOBRE
Queremos fazer diferente. Desafiar o status quo.
E queremos torná-lo parte desse processo. O Pilotis
serve um propósito nobre: completando o programa,
você será um especialista em Design Thinking e estará
pronto para facilitar qualquer processo de inovação
utilizando a abordagem do design. Magic powers.
Queremos

empoderar

profissionais

com

as

metodologias consagradas e mais assertivas. Você
terá

acesso

e

domínio

de

todos

os

pilares

fundamentados em design.
Por meio de nossa experiência sobre as habilidades
fundamentais de um facilitador de processos de
inovação, como pesquisa (qualitativa e quantitativa),
liderança de processos criativos, técnica de iteração e
melhoria contínua, mindset científico, psicologia, e o
principal: construção de soluções.
Utilizando o método Learn by Doing®, vamos te
preparar para ser um especialista em Design Thinking.

PROGRAMA
SETEMBRO
17/09 Introdução ao Pilotis + Design em profundidade
21/09 Empatia sobre um problema + Projeto I
24/09 Modelos mentais e pensamento ecossistêmico

+ Empatia sobre uma vítima + Projeto I
OUTUBRO
01/10 Quantificando o resultado do design com

pesquisa p/ demonstrar ROI (convidado)
05/10 Empatia sobre uma jornada + Projeto I
08/10 Essência do design + técnica de documentação
15/10 Ponto de vista e a importância do viés + técnica

para definição de critérios de sucesso + Definição de
ponto de vista Projeto I
22/10 Ideação e prototipagem Projeto I
29/10 Teste e Apresentação + Projeto I + Briefing

Projeto II + entendimento

PROGRAMA
NOVEMBRO
05/11 Liderança criativa + técnica de escuta (convidado)
12/11 Biodesign + empatia com vítima Projeto II
19/11 Pesquisa de campo + Empatia com jornada Projeto II

(convidado)
23/11 Futuros desejáveis + Ideação Projeto II
26/11 Prototipagem (1) Projeto II

DEZEMBRO
03/12 Prototipagem (2) Projeto II
07/12 Teste Projeto II
10/12 Aprendizados + Teste ácido Projeto II

JANEIRO
07/01 Diplomacia + apresentações que realmente

importam (convidado)
11/01 Olhar criativo + Iteração e planejamento ágil Projeto II
14/01 Documentação + preparação de apresentação
21/01 Apresentação para cliente Projeto II
28/01 E agora que eu sou um facilitador?

EQUIPE
Pedro Piovan
Bacharel em Relações Internacionais com Ênfase
em

Negócios

Internacionais

na

ESPM-SP,

foi

fundador do Observatório de Economia Criativa
ESPM e dirigiu projetos de inovação com Biblioteca
Mario de Andrade, BNDES, WiseTech Global entre
outras multinacionais. Hoje a frente da Ensaio, atua
como

Business

Designer

ajudando

negócios,

empresas, organizações e pessoas a atingir suas
transformações

desejadas

por

meio

da

abordagem do Design.
Jéssica Piovan
Psicóloga

formada

especialização

em

pela

Puc-Campinas

Coaching

Executivo

com
de

Liderança pela ICI - International Coaching Institute
com ênfase em Gestão de Pessoas. Estruturou e
implantou

processos

e

a

área

de

RH

nas

multinacionais Bysoft - Grupo Wise Tech Global,
Giant Cargo e atuou como coach de liderança de
mais de 30 líderes na Ambev.
Atua como Especialista de RH Estratégico dentro da
Ensaio, fazendo com que a área de Recursos
Humanos das empresas se empoderem e sentem a
mesa do board como decisores do negócio.
+ CONVIDADOS

OUTCOMES
Aprender fazendo.
•

Você colocará todo o conhecimento adquirido nas
aulas em prática, dentro de dois projetos de
inovação reais;

•

Um arsenal de ferramentas para utilizar em todas as
etapas de um processo de Design Thinking;

•

Será

um

facilitador

certificado

pela

Ensaio

-

Laboratório de Inovação, pronto para qualquer
processo que envolva essa abordagem;
•

Um mindset renovado, desenvolvido e preparado
para o futuro (e as habilidades necessárias!)

•

Conexão com uma rede qualificada de profissionais
durante o programa e coffee breaks*

*o cafézinho é por nossa conta.

É PARA MIM?
•

Você já conhece o Design Thinking e precisa
de mais profundidade?

•

Você precisa facilitar processos de inovação
na sua empresa ou em seus clientes?

•

Você precisa expandir o seu mindset e suas
habilidades de inovação?

•

Você precisa liderar inovação em seu time?

Se você respondeu sim para
alguma dessas perguntas:
sim, essa especialização é
para você.

INFORMAÇÕES
Datas e horários
17/09 até 28/01/2020
Terças-feiras, das 19h às 23h + 1 sábado por mês, das 9h
às 18h.
Carga horária
104 horas
Local
Rua Apeninos, 429 - conjunto 1205 - Aclimação/SP.
Valores
01/07 até 07/08 (1º lote): 6x R$ 1.250,00.
08/08 até 17/09 (2º lote): 6x de R$ 1.366,50.

