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SOLUÇÕES 



DESAFIOS 



FUTURO 



O QUE SÃO DESAFIOS?  



• Convocação para todo tipo de 

jogo, competição, disputas, etc.  



• Ato de instigar alguém para que realize 

alguma coisa,          normalmente, além de 

suas                            competências ou 

habilidades.  



• Ocasião ou grande 

obstáculo que deve ser 

ultrapassado. 



COMO IDENTIFICÁ-LOS? 



TODO DESAFIO É UM PROBLEMA. 

MAS NEM TODO PROBLEMA É UM 

DESAFIO. 



É ALGO QUE QUANDO SUPERADO 

NOS LEVA A OUTRO PATAMAR  



TIPOS DE DASAFIOS 



 E A MODERNIZAÇÃO DO SEU ÓRGÃO OU EMPRESA 











DESAFIO = OBSTÁCULO = PROBLEMA 

QUAL É, NA 
VERDADE, O 
PROBLEMA? 







QUANDO SURGEM OS 

PROBLEMAS?  



- INEXISTENTE 

- DEFICIENTE 

- IGNORADO 



FISCALIZAÇÃO 



CONSTANTE 

PROCEDIMENTOS 



CORREÇÕES DE RUMO 

OPORTUNAS 



O que é necessário para resolver 

problemas, superar desafios? 



• Avaliar a situação; 

• Identificar o real problema; 

• Estudar o problema em todas as suas dimensões; 

• Reunir o máximo de informações;  

• Avaliar,  selecionar e analisar essas informações; 

• Identificar atores e eventos que possam ser causa 

e/ou possam ser afetados;   

• Inferir sobre possíveis trajetórias e seus impactos; 

• Estabelecer ações  possíveis e necessárias. 

Desenvolvendo soluções 



• Retorno (social e econômico); 

• Resultados duradouros; 

• Simplicidade; 

• Impacto transversal; 

CRITÉRIOS 



• Sustentabilidade(seus resultados geram recursos 

que realimentam sua continuidade ou contribuem 

com outras inciativas); 

 
• Passível de ser implementado, acompanhado e 

reajustado (quando necessário) pelo próprio ente; 

 
• Que os resultados possam ser medidos. 

CRITÉRIOS 



CONCLUSÃO 



VIESES COGNITIVOS são as tendências de 

pensar de certas maneiras que podem levar a 

desvios sistemáticos de lógica e a decisões 

irracionais.  

ARMADILHAS DA MENTE 

HEURÍSTICA DE DISPONIBILIDADE — tendência no 

qual as pessoas predizem a frequência de um 

evento, baseando-se no quão fácil conseguem 

lembrar de um exemplo. 

VIÉS DE CONFIRMAÇÃO — é uma tendência das 

pessoas preferirem informações que confirmem 

suas crenças ou hipóteses, independentemente 

de serem ou não verdadeiras. 



ESTEREÓTIPO — esperar que um membro de um 

grupo tenha certas características sem ter 

informações reais sobre esse indivíduo. 

ANCORAGEM — tendência a confiar demais, 

ou "ancorar-se", em uma referência do passado 

ou em uma parte da informação na hora de 

tomar decisões. 

ARMADILHAS DA MENTE 



CISNE NEGRO 
NASSIM NICHOLAS TALEB 



• A incerteza é um elemento irradicável da 
realidade. 

• A incerteza epistêmica é algo que você 

não conhece, mas, ao menos 
teoricamente, é cognoscível... 
 

• A incerteza aleatória não é apenas algo 
que você não conhece; é incognoscível  

TETLOCK T.,  Phillp; GARDNER, Dan 
“Superpreviões: A Arte e a Ciência de antecipar o futuro  

CISNE NEGRO 


