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EDITORIAL

A habilidade em fazer uma boa crítica leva à visualização de cenários 
que permitem inovar propósitos – um papel a ser exercido pelas novas 
lideranças que almejam promover a transformação digital.

O desenvolvimento de processos de inovação e liderança é primor-
dial em qualquer tipo de negócio atualmente, porquê está sujeito aos 
impactos das mudanças que orbitam em seu marketplace que exigem 
capacidade de transformação. O design management é fator crítico 
nesse contexto, pois através de suas abordagens exerce uma função ca-
talizadora de mudanças, suportando a transformação de “significados” 
baseada em processos que levam à descoberta do que é realmente im-
portante para as pessoas em nossa sociedade. Cabe resgatar que uma 
organização promove suas mudanças através de projetos, e enxerga 
seus líderes como agentes de mudança.

A moderna liderança passa pelo desenvolvimento de habilidades 
baseadas na “dor”. Explico: a diversidade de barreiras que emergem 
durante uma iniciativa organizacional exige que lideranças naturais 
surjam durante a jornada, ou seja, as pessoas precisam ter autoconheci-
mento de suas habilidades comportamentais e assumir uma liderança 
de nicho para “desembaraçar” situações impostas por tais barreiras. 
Isso deve ser fruto de um programa de desenvolvimento de talento 
através de um aprendizado personalizado conectado a áreas de impac-
to da organização – um líder para um determinado propósito. 

Desenvolver senso crítico sobre pontos de interesse específicos é 
chave para surgir uma liderança natural pela empatia com o tema e a 
autoconfiança em conduzir iniciativas junto às equipes.

As práticas de design deslocam a liderança de uma perspectiva de 
“comand-controle” para “centrado em pessoas”, ou seja, reinterpretan-
do estratégias por uma lente organizacional que alavanque a inovação.

O design thinking ao longo dos anos foi desenvolvendo diferentes 
propósitos de aplicação. Identificam-se quatro tipos essenciais, com 
princípios e práticas distintos:
a. Creative Problem Solving: Objetivo é resolver problemas e o foco 

está em ideação.
b. Sprint Execution: Objetivo é entrega de produtos e o foco está na 

construção.
c. Creative Confidence: Objetivo é direcionar mindset e o foco está no 

engajamento.
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d. Innovation of Meaning: Objetivo é visualizar 
cenários e o foco está em saber criticar.
Diferentemente da abordagem Creative Problem 

Solving, que é baseada na ideação, a abordagem de 
Inovação pela transformação do significado (Inno-
vation of meaning) é baseada no desenvolvimento 
do senso crítico – criticar como meio para instigar 
o significado e transformá-lo. Criticar é uma prá-
tica de ir mais a fundo dentro da interpretação 
das coisas. Um esforço para desvendar o que es-
tá por trás das coisas contrastando as diferentes 
perspectivas, com o objetivo de desenvolver uma 
interpretação mais robusta. Inovar o significado 
pressupõe prática de criticar. Por duas razões: i) 
Ela inicia a partir dos nossos valores e crenças, e 
essa prática auxilia a evolução da perspectiva in-
dividual; ii) Ela permite às pessoas e organizações 
não somente deslocar-se de uma visão do passado 
mas também criar uma nova visão.

Uma liderança em projetos visa também a 
melhorar a performance organizacional desen-
volvendo equilíbrio entre excelência técnica 
(processos, ferramentas, sistemas para modelos 
de negócios) e excelência social (hábitos, com-
portamento, cultura, energia, sistemas de 
desenvolvimento pessoal), visando direcionar o 
comportamento das pessoas para habilitar pro-
cessos de modo a torná-los funcionais.

As bases de análises para Project Design estão 
relacionadas a estruturas, processos e pessoas. 
Daí a importância de compreender os diferen-
tes princípios e práticas de design thinking para 
aplicar a abordagem apropriada para cada caso, 
e também fortalecer as lideranças em projetos 
através do uso de práticas de análise crítica para 
conduzir adequadamente transformações orga-
nizacionais que visam à inovação.
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