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Brainstorming
 
 
 
 
 
 
 
Definição  
É uma técnica de estimulação da criatividade de uma equipe, para gerar e esclarecer 
uma série de idéias, problemas ou questões. 
 
 
Objetivo  
É usada para identificar possíveis soluções para problemas e oportunidades em 
potencial para a melhoria da qualidade. 
 
 
Quando usar  
O brainstorming (tempestade de idéias) é uma técnica muito flexível em termos de 
possibilidades de aplicação. Dentre as muitas situações nas quais pode ser aplicada, 
podemos citar: 
 
• Desenvolvimento de novos produtos 

- Identificação das características do produto. 
 
• Implantação de sistema da Qualidade 

- Listagem das atividades a serem desenvolvidas no processo de implantação; 
- Identificação das resistências à mudança na organização; 
- Auxiliando no desenvolvimento das ferramentas da qualidade. 

 
• Solucionando problemas 

- Listagem das causas prováveis do problema; 
- Listagem das possíveis soluções. 
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Como fazer 
• Definir o objetivo. 
• Definir os participantes da reunião. 
• Informar antecipadamente os objetivos aos participantes. 
• Definir o Coordenador e o Secretário. 
• Definir o tempo de duração da reunião. 
• Iniciar o processo de geração de idéias. 
 
 
Regras para o sucesso da reunião: 
• Nenhuma idéia deve ser criticada ou discutida; 
• Anotar as idéias com as mesmas palavras de quem as deu, e em local que todos 

possam vê-las. 
 
O processo continua até que não haja mais geração de idéias ou se esgote o tempo 
previamente definido. 
 
Esta etapa pode ser realizada de duas formas: 
 
Estruturada 
Neste método, cada membro do grupo pode contribuir com uma idéia, quando chegar 
a sua vez no rodízio, ou deixar passar até a próxima rodada.  
 
O aspecto positivo é possibilitar a participação das pessoas mais tímidas; pode,  
porém, criar certa pressão sobre ela. 
 
Não-estruturada 
Neste método, os membros do grupo simplesmente apresentam a idéia à medida que 
elas ocorrem. 
 
A vantagem deste método é de tornar a sessão mais descontraída e facilitar o 
surgimento de idéias; mas também há o risco da sessão ser monopolizada pelas 
pessoas mais extrovertidas. 
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