
EDITORIAL

Fluxo de Competências:
Mineração e Design 

Equipes de especialistas conectadas on-demand para criar 
fluxos de competências vitais para cenários de projetos de trans-
formação, especialmente para criar capacidade de adaptação aos 
contextos.

A definição de uma estratégia tradicional, que define a escolha 
de um caminho a ser seguido, talvez precise validar o impacto de 
tecnologias emergentes que surgem durante a jornada em ci-
clos muito mais curtos, explico: O futuro próximo pode ser muito 
diferente e então o modo de executar e o modelo de negócio que 
estão sendo perseguidos podem não entregar a proposta de valor 
definida originalmente. Num cenário extremo, esses impactos po-
dem invalidar completamente a estratégia em vigor – a questão é o 
“timing de update” de uma estratégia em execução na organização 
como um todo, isso pode levar tempo demasiado, e a proposição de 
valor pode não suportar esse custo de “delay”. Nos tempos atuais, 
tomar uma decisão relacionada ao “como” e “por que” por um perío-
do fixo é um ato de anti-inovação. Essa é a razão de muitas empresas 
colocar o “cliente/usuário” no centro do System Design da organi-
zação (a busca pela inovação de produto/serviço) porque o ciclo de 
adaptação do valor é “ongoing”, ou seja, está presente no dia-a-dia 
das decisões, não tem que atualizar nenhum plano estratégico, as 
definições estão baseadas no que é valor para o cliente, porque ele 
faz parte da equipe e o foco de execução está no desenvolvimento 
do produto/serviço, então a proposição de valor a ser entregue se 
mantém “viva” e atualizada. Enfim, daí a importância do fluxo de 
competência ser uma capacidade da organização moderna.

Analogamente temos as Liquid Organizations que expressam 
sucesso pela sua capacidade de adaptação como uma característica 

essencial para vencer no mercado futuro, temos também que nos 
sensibilizar com relação a velocidade da transformação e mudan-
ças, não mais decidir baseado numa “foto” – estratégia definida, mas 
sim nos fluxos necessários para obter a competência de execução, 
e saber balancear entre o acelerar ou retardar a execução depen-
dendo da visibilidade a frente – senso de urgência (imediato, curto 
e médio prazo) – uma sensibilidade ditada pela timing de conversão 
das tecnologias emergentes.

Em alguns cenários a estratégia é válida por tão curto prazo que 
a substituição por fluxos de execução com velocidade controlada 
baseado em “foresights” é mais apropriado, especialmente em orga-
nizações exponenciais. 

O impacto de IA e Machine Learning nas organizações exige 
não só capacidade de adaptação do modelo de negócio, mas tam-
bém velocidade de execução, só assim habilita modelos de negócios 
exponenciais. Quando analisamos o lado teamwork dessa equação 
exponencial fica ainda mais evidente que gerenciar fluxo de com-
petências sob demanda é a alternativa para obtermos capacidade 
exponencial. A habilidade em design de projeto torna-se crucial 
porque torna-se um instrumento de uso contínuo que possibilita 
avaliar a necessidade de atualizações das variáveis do projeto que 
entregam a proposta de valor desejada. Estar apto a inovar conti-
nuamente passa pela criação de um portfólio de projetos que con-
sidera em sua composição: a) projetos de melhoria contínua dos 
processos correntes, b) projetos com foco na execução do modelo 
de negócio atual, e c) projetos habilitadores de novas competências 
futuras.
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Sílvio A. C. Wille

Design de Projeto Exponenciais é uma habilidade crítica para organizações 
digitais. Não só pela sua exigência em velocidade para rearranjar as estrutu-
ras de trabalho em equipes, mas também por considerar a “tração” do negócio 
como critério de decisão, levando a gestão de projetos para modelos próximos de 
Lean Startups, ciclos MVP e que utilize conceitos de Colaboração, Scaled Agile e 
DevOps. A transformação digital na área de gestão de projetos é tão necessária 
como em qualquer outro negócio que queira ser protagonista no mercado futuro. 
A substituição do comando-controle por fluxo de competência é a sustentação 
necessária para o futuro do trabalho em equipe, assim como na era dos Reports 
para obter visibilidade em nos diversos níveis de controle organizacional que 
atualmente estão sendo substituídos por IA e Machine Learning, ou seja, lite-
ralmente um combate direto ao desperdício de produtividade – mindset Lean 
Startup. O controle por controle não tem sustentação num mundo em que a 
competência e a exponencialidade florescem como pré-requisitos de sucesso no 
mercado. Uma tipificação disso são os investimentos em startups pela sua capaci-
dade de execução e não pelo nível de controle. O Compliance sim tornou-se uma 
peça importante nesse tabuleiro, uma ligação entre a legalidade jurídica e a pro-
posta de valor do negócio é vital. Contudo, a prioridade ainda é o motor da sobre-
vivência, sequenciar trabalhos de forma que maximize os benefícios, garantir 
que a próxima entrega é a que vai maximizar o valor no menor tempo possível.

Até mesmo os indivíduos mais criativos e sagazes estão limitados pelas fron-
teiras de suas próprias experiencias, assim como, o surgimento de cada ideia 
nova é derivado de alguma coisa anterior. O que nos sugere que as abordagens 
baseadas em Design, que buscam colaboração e convergência de pensamentos, é 
que nos permitirá ir além das nossas próprias experiências, e efetivamente criar 
um caminho para a construção equilibrada entre capacidade de inovação e exe-
cução, porque sem ambas não existe resultado prático.
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