EDITORIAL

COLLABORATIVE TEAMWORK,

bridging the gap!

com mobilidade, certamente uma transformação sem volta!
O motor do mundo corporati-

em todo o mundo, que têm expecta-

cativos etc., com o objetivo de

A colaboração ainda será fortemente impulsiona-

vo atual usa como combustível os

tiva de trabalhar em empresas que

potencializar novas habilidades às

da por novas tecnologias como Blockchain, que viabiliza

projetos de transformação, e a co-

promovam ambientes com recursos

equipes e maneiras mais assertivas

novos modelos de relacionamentos em toda a cadeia pro-

laboração como ponte para suprir a

similares para se manterem motiva-

de resolver problemas. São tantas

dutiva, porque dispensa intermediários como as entidades

lacuna de competências não disponí-

das à produtividade.

variações e especificidades para au-

garantidoras e resgata a confiança para estabelecer acordos

A colaboratividade entre equipes

mentar a performance dos projetos e

seguros feitos pela internet, especialmente compromissos

O talento individual não é mais

de trabalho e a opção “distribuída na

a entrega de valor que a amplitude de

entre stakeholders, subcontratados, cliente e um instrumento

suficiente – a aposta está nos mo-

nuvem” é um empoderamento que a

competências necessárias extrapola

de formalização – contratos inteligentes, conectando todas

delos em rede. A dinâmica das

moderna gestão de projetos emprega

qualquer super-equipe ou organiza-

essas entidades dentro de uma lógica combinada. O Block-

equipes

para atender ao nível de agilidade e

ção/empresa. Os recursos locais nem

chain ainda estimula a prática de cocriação que basicamente

veis.

colaborativas

mostra-se

muito mais adaptada para lidar com

velocidade que os negócios têm exi-

sempre são suficientes e a colabora-

é feita via colaboração de equipes ou participação de pessoas

a complexidade na velocidade que o

gido. Basicamente há uma divisão

ção com equipes externas torna-se

externas, uma prática fomentada porque potencializa inova-

mercado demanda, uma caracterís-

das equipes funcionais do projeto

uma opção para lidar com esse novo

ção, e essa é a palavra do momento no mundo corporativo.

tica dos projetos modernos – acesso

– coordenação e cooperação, e as

leque de expertises requeridas em

Ao disponibilizar uma tecnologia que permite controlar di-

irrestrito a competências.

responsabilidades são diferenciadas

projetos. Agilidade, velocidade e

reitos autorais, base para a cocriação, o blockchain também

com foco no problema e no que real-

mobilidade são incorporadas quan-

potencializa esse novo modelo de trabalho – equipes colabo-

mente precisa de esforço de gestão.

do essa colaboração é tratada como

rativas.

É evidente o impacto das redes
sociais e da hiperconectividade com
mobilidade na relação de trabalho.

O modelo tradicional de geren-

um serviço na nuvem. A efetividade

São transformações sem volta, es-

ciamento de projetos tem sido

do modelo equipes colaborativas é

pecialmente nos comportamentos

estendido em diversos aspectos via

garantida, porque é fruto da geração

das novas gerações que ingressam

novos

abordagens,

“redes sociais”, alavancada pela al-

no mercado de trabalho aos milhões

métodos, técnicas, softwares, apli-

ta disponibilidade de conectividade
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Sim, os projetos estão no cerne das transformações. Gerenciá-los sempre será desafiador!
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