
EDITORIAL

Science; Design e 
Empreendedorismo 

A colaboração vital para um modelo 
de negócio inovador

A integração desses três pilares como subprocessos da inovação 

é vital para os projetos de transformação em negócios. Uma abor-

dagem de inovação que considere unificar os processos dessas áre-

as de competência exerce uma importante nutrição para a inova-

ção corporativa e colaboração entre ecossistemas em nível global.

Os projetos dão vida as iniciativas corporativas, especialmente 

as de inovação, qualquer organização que pretenda executar uma 

ação de forma ágil, lean e meaning-based necessariamente vai 

passar por design de projetos. O mito de que a agilidade de uma 

Startup está no “sai fazendo” e “errar faz parte” é falso, a grande 

maioria das Startups tem como fator de sucesso a sua capacidade 

de execução. Em que o gerenciamento de colaboração se torna um 

instrumento de gestão fundamental para o sucesso dos projetos, 

especialmente de transformação de negócio, porque ela facilita a 

dinâmica de compartilhamento, integração de capacidade comple-

mentar, e a co-decisão. Uma inovação sustentável porque o modelo 

está alinhado ao ciclo de empregar tecnologias emergentes – Ciên-

cia; compilar soluções de forma criativa para resolver-problemas 

reais – Design; encontrar empatia com o público-alvo (gerações 

emergentes) – Empreendedorismo.

Os projetos são inerentemente colaborativos porque reúnem 

várias pessoas de diferentes disciplinas e organizações num tra-

balho de equipe. Porém a colaboração sistemática para produzir 

os artefatos de projetos é necessária para maximizar o impacto de 

qualquer esforço de transformação. Especialmente quando aná-

lises das partes interessadas alteram a avaliação de impacto do 

projeto, que é o centro das atenções da camada de gestão porque 

provoca desalinhamento com o “Business Value Proposition”, e exi-

ge da camada de execução uma habilidade de “Execution Behavior” 

– Pivotar via Project Design Session na próxima Sprint – essa é uma 

característica identificada inicialmente nos projetos de inovação 

ou de transformação, mas está se expandindo para diversos outros 
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segmentos por exigência de um mercado em renovação generalizada. Considere 

como a tecnologia está mudando a forma como as empresas podem agregar valor 

aos s clientes ou reduzir drasticamente o custo de seus mecanismos de entrega e 

infraestrutura de backend.

Contudo as pessoas têm seus próprios limites para absorver informações du-

rante o dia-a-dia de trabalho, num projeto complexo como os de transformação 

e inovação, a troca de informação excessiva se prova ineficaz – as pessoas estão 

inundadas de informação o que gera distrações, então a importância por uma 

“call-to-point” (chamada de atenção) para o que realmente importa nos momen-

tos de decisões é fundamental para gerar bons resultados a cada etapa do projeto. 

Sim, entramos na era do “Live-long-learning” e a equipe do projeto precisa estar 

ciente disso, o constante aprendizado e o adeus as zonas de conforto serão regras 

e não exceções. Daí a importância de colaboração mais ampla entre áreas como 

ciência, design e empreendedorismo para termos ciclos de inovação sustentáveis.
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