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Tenho que fazer isso de novo!

Sempre foi assim!

Não era isso que eu pedi!

Não sei o que é para fazer! 

Ninguém me escuta!

Nem adianta tentar!

PARA CADA UMA DESSAS
SITUAÇÕES-PROBLEMA...

...TEMOS UMA METODOLOGIA
PARA AJUDAR VOCÊ A

RESOLVER



Como funciona um
evento conduzido

pelo Genesis?
O evento é conduzido pelo facilitador, que tem
como objetivo fazer com que as pessoas que

estão participando consigam convergir em uma só
ideia/solução. 

 
Para alcançar esse nível de coesão, o facilitador

utilizará várias dinâmicas de grupo para fomentar
o debate construtivo da solução.

 
Os eventos podem ser presenciais ou online, de

acordo com a disposição e método utilizado.
 

Com o evento, espera-se que todos os envolvidos
estejam alinhados e engajados com a proposta

desenvolvida na oficina. 



Qual é o papel do
facilitador?

O evento é conduzido por um facilitador,
também chamado de laboratorista.

Deve ser Imparcial;
Conduzir o método que será aplicado;
Criar um ambiente que possibilite que
todos os participantes deem sugestões; 
Deve agir observando a Imparcialidade;
Fomentar e encerrar debates;
Desafiar os participantes a pensarem fora
da caixa; 
Controlar o tempo da interação para que
não haja atrasos;
Não esquecendo de ser Imparcial.

Ele é responsável pelos seguintes aspectos:



O evento é muito grande,
não tem como fazer em

menos tempo?
De fato o tempo exigido para o evento é incomum,
estamos acostumados a reuniões de 1 a 2 horas.
Quantas reuniões dessas são necessárias para
que todos os envolvidos estejam engajados na

solução do problema?
  

O tempo destinado a participar do evento é um
investimento. Quanto mais tempo o laboratório
tiver para trabalhar com o grupo, maior será a

qualidade da ideia/solução desenvolvida.
 

Todo minuto é importante durante o evento. Cada
dinâmica apresentada tem como objetivo tornar o
ambiente propício para pensamentos disruptivos,

que são a matéria prima para inovação.
 



As metodologias utilizadas funcionam como um mapa
do tesouro. Para encontrar o prêmio, você precisa

passar por todos os passos. 
 

Então, se na data prevista você não conseguir liberar
sua agenda, entre em contato para tentar remarcar

ou, em último caso, mande um substituto. Uma coisa
precisa ficar clara: quem começar no evento DEVE ir

até o final. 
 
 
 

Sou muito ocupado, posso
participar só de uma parte

do evento?

 
 

Os debates são norteados pelo facilitador, de forma
que um debate fomentado na primeira etapa pode ser

o gancho para a definição da última.  
 

Quando os participantes entram e saem, essa cadeia
lógica fica fragilizada e a qualidade do que está sendo

desenvolvido cai.
 

Lembre-se que esse é um problema que você está
convivendo. Se você não tem tempo para ajudar a

resolver, como os demais vão dar valor?



SEJA PONTUAL

APROVEITE O MOMENTO



LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO

Genesis
Ajudando a desenhar o judiciário do futuro


