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Apresentação
Nosso desafio é tratar o tempo, escala e espaço das estratégias para criar, 
adaptar, evoluir, mudar, transformar e empreender um negócio, produto ou 
serviço de uma maneira  detalhada, abrangente, profunda, sofisticada, e, ao 
mesmo tempo simples, elegante, eficaz e eficiente na economia digital.

É nesse contexto que apresentamos o framework strateegia, resultado de 
bons anos de experiência na criação, evolução e transformação de negócios 
com o olhar no futuro digital.

Aqui neste documento, strateegia é detalhado pelos professores Silvio Meira 
e André Neves com a profundidade necessária para ser academicamente 
relevante e, ao mesmo tempo aplicável na prática, nos mercados em 
transição digital.
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um resultado observável e mensurável, normalmente
associado a um ou mais objetivos

meta

fim ou resultado a ser alcançado, dentro de um 
contexto com competição, tempo e recursos
disponíveis

objetivo

variável que pode ser medida, quase sempre
associada a um certo fator ou quantidade

indicador

conjunto de ações necessárias para executar uma
estratégia e, se tudo der certo, atingir seus objetivos

táticas

um plano, articulado e coordenado, levando em
conta [todos os] fatores, para transformar aspirações
em capacidades para se alcançar um certo objetivo

estratégia

Glossário [mínimo] para Estratégia

declaração de propósito para o qual um projeto, 
grupo ou organização existe

missão

utilidade, normalmente para clientes e usuários, dos  
produtos e/ou serviços criados pelo negócio

valor

declaração de aspirações para uma organização ou
negócio no médio e longo prazos

visão

trabalho mensurável para transformar entradas em
saídas; agregado de ações numa organização

atividade
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o contexto em que a estratégia é concebida, 
acionada e passará a existir; o domínio que se almeja 
conquistar como resultado da estratégia

espaço

o momento em que a estratégia é pensada e/ou
acionada e, ao mesmo tempo, o tempo que se tem
para executá-la

tempo

a largura e profundidade do que se deseja
conquistar com uma estratégia; 

escala

Glossário [mínimo] para Estratégia

qualidade de produto ou serviço [sendo] criado, 
que também está sujeita a métricas; é externa ao 
negócio 

eficácia

tratada aqui como qualidade de processo, que 
pode ser medida; é interna ao negócio

eficiência

é a combinação de eficiência com eficácia; é fazer
o que tem que ser feito, como tem que ser feito

efetividade

associação das ações de competir e cooperar como
mecanismo de atuar de maneira integrada e 
saudável no ecossistema

coopetir
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conjuntos de componentes interconectados que 
transformam, armazenam, transportam ou 
controlam materiais, energia e/ou informação

sistema [de tecnologia]

combinação de infraestruturas, serviços e aplicações, 
físicos e digitais, integrados, que conectam agentes 
para criação e troca de valor no mercado

plataformas [digitais]

redes de agentes [pessoas, negócios, reguladores] 
conectados a um ou muitos segmentos de múltiplos
mercados em muitas geografias

ecossistema [de negócios]

empreendimento que causa uma ou ou mais
mudanças de comportamento de agentes como
fornecedores e consumidores, no mercado 

negócio [inovador]

comportamento emergente que resulta do contato
de pessoas e negócios com [ou mediado por] 
sistemas digitais conectados

cultura [digital]

Glossário de strateegia

ambiente virtual, altamente conectado e 
potencialmente distribuído e descentralizado onde 
interagem sistemas, negócios e pessoas

ecossistema [de bits]

procedimentos estruturados com objetivos claros de 
atingir determinados objetivos [no processo de 
inovação… ou no dia-a-dia]

métodos [de trabalho]

a estratégia e os mecanismos que empreendimentos
usam para criar, agregar e capturar valor no ciclo de 
vida de produto[s] e [ou] serviço[s]

modelos [de negócio]

conjunto de medidas [númericas] para auxiliar o 
monitoramento do desempenho de atividades, 
negócios ou ecossistemas

indicadores [de performance]
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Economia de 
Plataformas

O caminho para o futuro digital NÃO é 
puramente tecnológico, é multidisciplinar, 
diverso e complexo.



Linha do Tempo para o Futuro Digital

digital privado
[1970 – 1990]

primeiras trocas de 
documentos eletrônicos via 

redes digitais privadas

negócios em rede
[1990 – 2000]

primeiros padrões para negócios 
online permitem iniciativas como 

catálogos e vendas online

ecossistemas digitais
[2000 – 2010]

primeiras soluções de serviços 
compartilhados para negócios baseados em 

nuvens de dados

transformação digital
[2010 – 2020]

integração de grandes organizações 
a ecossistemas digitais através de 

novos negócios digitais inovadores

ecossistemas de plataformas
[2020 ...]

negócios de classe global integram as 
maiores organizações do mundo em 

plataformas de negócios digitais
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Tempo de Transformar

Uma das caraterísticas mais marcantes da economia de plataformas é que 
todas suas facetas estão [e são definidas] em rede. Redes. Redes digitais.

Os métodos [de trabalho] das pessoas, dentro dos negócios, estão em rede; se 
não estiverem -se não houver os graus de liberdade de tomada de decisão e de 
ação- em rede, a eficiência e eficácia das articulações dentro do negócio não 
conseguirão criar -e não irão acompanhar- os efeitos de rede no mercado. 

Os sistemas [tecnológicos] dos negócios -pelo menos dos que querem 
sobreviver- estão em rede. Usam a rede para coopetir e são insumos para 
coopetição em rede. Habilitam o maior e mais competitivo e ao mesmo tempo 
colaborativo  conjunto de agentes [para competir e colaborar] que definirão 
seus mercados.

O mesmo ocorre nos modelos [de negócios], que sempre foram em rede de 
uma forma ou de outra. Só que agora estão em redes digitais, em tempo real, 
habilitando agentes que conseguem dar atenção integral e individual a cada 
membro de sua rede, seja fornecedor, consumidor, parceiro ou colaborador, 
criando formas multifacetadas e transparentes, em rede, para criação, entrega 
e captura de valor. Valor digital. Em redes, digitais

Historicamente, um dos maiores problemas dos processos de mudança é que 
o processo, em si, e seus resultados são avaliados por indicadores do passado 
[talvez até do presente] e não do futuro do negócio. Uma das vantagens do 
espaço digital [de negócios] sobre o analógico é que no digital, em rede, é –
deveria ser- em tempo [quase] real. Assim como seus indicadores de 
performance. 

Um negócio em rede, digital, conectado, tem métodos, sistemas, modelos e 
indicadores em rede, digitais, conectados e em tempo real. E chegar “lá” não é 
um passeio, muito menos uma aventura; é um caminho, às vezes longo e 
complexo, mas trafegável, e cheio de descobertas. E uma boa parte das 
descobertas está relacionada ao processo de transformação em si e aos seus 
elementos essenciais.

Transformar é descobrir, experimentar, aprender. Em rede. No mercado

Tudo está [ou estará] em rede, conectado
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Tem que Transformar

Ainda menos uma transformação que exige repensar as bases dos negócios, um 
salto de plataformas analógicas para digitais, o novo e ainda pouco entendido 
substrato para coopetir nos mercados contemporâneos. 

Muito menos uma transformação em mercados onde a história e aprendizados 
do passado, executados no presente, governados por regras que levaram tempo -
décadas, talvez- para se estabelecer, garantem uma performance da qual todos 
se orgulham. Mas é uma performance do passado, no presente. E o futuro?

Transformação [digital] deve ser vista como uma oportunidade, muito mais do 
que como problema. E tratar novas oportunidades [de negócios] é descobrir 
caminhos entre o desejo, iniciativa... as aspirações e a execução, realização... as 
capacidades, um processo que depende de  tempo para construção de alguma 
[nova] ordem. É a prática [comprovada] de criar capacidades para realizar 
aspirações no tempo, espaço e escala do [e no] mercado.

Transformar é criar caminhos, nos limites do espaço-tempo organizacional e de 
seus recursos, que transformam aspirações em capacidades digitais.

Mas nenhuma transformação é trivial

aspirações

capacidades

passado futuro
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É a pergunta óbvia, principalmente para quem tem um bom negócio agora.
E a resposta é:... 

Quem não der -agora- os primeiros dos muitos passos que levam do analógico 
para digital correrá o risco de não mais poder –e em pouco tempo- fazer uma 
transição gerenciada e incremental entre os dois estados. 

Todos os negócios, grandes e consolidados ou pequenos e em formação 
precisam se adaptar, evoluir e –ao fim e ao cabo- se transformar para competir 
numa economia de plataformas digitais.

Por que Transformar
O futuro não é uma opção

negócios

governança tecnologias

pessoas

plataformas digitais

...porque os mercados -todos- estão passando por uma adaptação, 
por uma mudança não necessariamente incremental –e 
potencialmente radical- dos fundamentos de suporte aos 
processos de criação, entrega e captura de valor em todos os tipos 
de organização, com as bases analógicas [ou analógicas 
digitalizadas] sendo trocadas por plataformas digitais, em rede, 
que redefinem a vasta maioria dos ecossistemas de negócios.
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No nosso entendimento, transformação [ou adaptação] digital é um processo 
de aculturação pelo qual indivíduos, times e organizações são levados a mudar 
paulatinamente de comportamentos e estruturas analógicas para uma ecologia 
de plataformas digitais. 

Defendemos que o processo de passagem de uma plataforma analógica para 
outra, digital, implica essencialmente em incorporar uma série de mudanças de 
comportamento. Isso exige o entendimento de contextos baseados em redes 
de pessoas, instituições e coisas conectadas, participando de relacionamentos 
e interações e produzindo dados. E no tratamento que o negócio tem que dar, 
em tal ambiente, às interações com redes internas e externas, no mercado, 
para produzir significados e conhecimento.

Adaptar-se a plataformas digitais significa estar preparado para mudanças 
contínuas e [quase sempre] rápidas. O digital, diferente do analógico, é fluido e 
passa por evolução ininterrupta; aqui, nada está definitivamente pronto, tudo 
está preparado para mudar em resposta ao contexto. 

O digital é mutante, porque é programável, sempre sendo programado e, 
portanto, mudando o tempo todo. O DNA dos mercados digitais é software; 
todos o escrevem, se reescrevendo, o tempo todo. Isso cria um tempo fluido, 
onde tudo evolui ao seu redor mesmo que você não faça nada para tal.

Mesmo que você não mude, seu mercado se transforma; transformação 
acontece nos mercados, principalmente, e carrega consigo as empresas.

Já é o tempo das plataformas de pessoas para pessoas

O que Transformar

010100110
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Negócios baseados em Plataformas

criação de valor
a partir de reciprocidade

capitalização
sobre o valor dos dados

compromisso
com esforço em inovação

co-criação com consumidores

agilidade organizacional investimento em tecnologiacolaboração no ecossistema

insights sobre consumidores realocação de capital

Plataformas são camadas de infraestrutura e serviços, 
associadas a sistemas de governança, que habilitam múltiplos 
agentes a participar de redes de criação de valor em benefício 
próprio e do ecossistema.

Plataformas criam mercados em rede e ecossistemas digitais onde
muitas delas coopetem entre si. Foi-se o tempo onde havia limites
entre mercados. Orientadas aos clientes, o propósito de qualquer
plataforma é resolver problemas de forma mais barata, mais fácil, 
mais rápida e tratar todos os agentes da rede como produtores em 
potencial. Para tal, é preciso reduzir conflitos de interesse e 
aumentar interações, através de intermediação, e aumentar o valor 
das interações, auxiliando agentes a criar valor contextual.

Como habilitadoras de ecossistemas, plataformas aumentam o 
valor dos bens comuns disponíveis para todos na rede, além de 
reduzir as responsabilizações e os riscos de colapso sistêmico.

O futuro digital é criado por e evolui sobre plataformas digitais.
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As tentativas de transformar negócios analógicos em digitais em um único salto, 
como se fosse possível encantar um big bang de bits, não têm dado resultado em 
lugar algum. 

Muito pelo contrário: as evidências mostram que alargar o espectro da mudança, 
diminuir o tempo para mudar, aumentar em demasiado o impacto inicial nas 
pessoas, dentro e fora do negócio, aumenta significativamente as chances de 
fracasso de iniciativas de transformação. 

O que a prática e as evidências de fracasso e sucesso mostram é que começar pelas 
bordas, mas com o apoio e engajamento do centro, empoderando os agentes de 
mudança, pode estabelecer um fluxo contínuo de mudanças –de pequenas 
melhorias, inclusive- que, articuladas no tempo, vão causar mudanças profundas no 
DNA do negócio e do seu ecossistema. 

Uma transformação –qualquer, mas de analógico para digital ainda mais- afeta toda 
a organização. Se for possível evitar rupturas, fica tudo muito mais fácil.

Como Transformar
Uma transformação nem sempre é uma ruptura, 
especialmente quando dá certo

Adaptação
ao futuro digital

Evolução
para o futuro digital

Transformação
no futuro digital
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O processo de adaptação, evolução e transformação digtal proposto por 
strateegia tem por objetivo levar instituições que estão ausentes do futuro digital a 
serem protagonistas deste mesmo futuro, passando por momentos onde se 
tornam obervadoras e, depois seguidoras do futuro digital.

E porque falamos de futuro digital, e não de digital, apenas? Porque, em muitos
cenários, e há muito tempo, o futuro digital já chegou; ele só não está distribuído
homogeneamente no tempo e no espaço para todas as organizações e mercados. 
E esse é o problema a tratar, e agora, enquanto é tempo.

A experiência em negócios associada à performance em cultura digital é a 
chave para a transformação [ou adaptação] digital nos [grandes] negócios que 
querem protagonizar futuros digitais.

O desafio de negócios que ainda estão ausentes do futuro digital, ou mesmo 
aqueles que observam ou seguem esses futuros, está na incorporação de 
cultura digital nos seus processos decisórios e de execução.

É preciso estruturar, articular e executar movimentos de aculturação digital 
com foco em inovação nos negócios. Inovação é mudança de comportamento 
de agentes, no mercado, como fornecedores e consumidores de qualquer
coisa. 

Inovar, para mudar de analógico para digital, exige um conjunto de movimentos 
que promovam o contato de indivíduos, times e organizações com a cultura 
digital, através de vivência com experiências próprias desse contexto.

Cultura como transformação
Aculturação se dá por contato de pessoas com pessoas

Ausentes
do futuro digital

Observadoras
do futuro digital

Seguidoras
do futuro digital

Protagonistas
do futuro digital
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Como se origina a transformação digital de um negócio?

Partindo de diferentes abordagens filosóficas da causalidade, é preciso 
considerar a pergunta sob perspectivas diversas, para que haja uma avaliação 
coerente do estado de coisas, na instituição, quando se inicia um processo de 
transformação digital. Porque as mudanças podem estar associadas a...

[1] multicausalidade, quando fatores diversos influenciam o início e a evolução 
da transformação digital no negócio;

[2] variabilidade causal, se os fatores que influenciam a transformação digital 
variam significativamente de acordo com o tipo de negócio, o contexto, o nível 
de maturidade e a história de cada negócio;

[3] necessidade e/ou suficiência causal, quando alguns fatores podem, por si 
sós, serem suficientes para influenciar o início e a evolução da transformação 
digital em um negócio, ou podem ser apenas um fator entre muitos;

[4] complexidade causal, se os fatores que influenciam o início e a evolução da 
transformação digital em um negócio interagem de maneiras complexas, e é 
difícil atribuir um papel causal específico a um único e determinado fator;

[5] causalidade dependente de sequência, quando a transformação digital em 
um negócio é um processo em evolução, com diferentes fatores tendo papéis 
diferentes em diferentes estágios; e,

[6] causalidade espacialmente situada, quando fatores diversos influenciam a 
transformação digital em um negócio, com origem no microambiente do 
próprio negócio ou vindos do macroambiente do seu ecossistema.

Um ou mais destes contextos se relaciona à causa da transformação digital 
num negócio qualquer. Interpretar o contexto de partida será, sempre, 
essencial para saber de onde se sai e o esforço para chegar onde se quer. E 
continuar interpretando os contextos da mudança e as razões para mudar será 
vital para o processo de transformação evoluir e se sustentar. 

Deveria ser claro para todos, mas não é nem para poucos: as razões para 
mudar mudam, o tempo todo, com o tempo. As razões para não mudar, idem. 
Quando as segundas sempre se sobrepõem às primeiras, a estagnação 
resultante define o futuro da organização, que quase sempre é quase nenhum.

Principiis Transformatio
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causalidade
início e evolução

Causalidade e Transformação

multicausalidade

necessidade

complexidade

espacialidade

variabilidade

sequenciabilidade
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Uma mudança de paradigma do porte da que estamos vivenciando acontece a 
cada muitas décadas. A transformação digital cria novas estruturas de colaboração
direta e indireta entre os atores que formam o ecossistema do futuro digital.

Na prática, é hora de equilibrar opostos ao invés de tentar reconciliá-los. Unificar
em torno de plataformas não pode significar diminuição de diversidade. É na
variedade equilibrada que a economia de plataformas ganha estabilidade e ao
mesmo tempo dinâmica para se manter inovadora e relevante.

Cada negócio tem seu papel, sua posição, nesse movimento contínuo de colaborar
enquanto compete, em rede, digital.

É a partir do equilíbrio multifacetado e metaestável que as plataformas digitais
transcendem as soluções analógicas e se posicionam como protagonistas do 
futuro digital não só do negócio, mas do seu e de outros mercados.

Equilíbrio de Opostos
A transformação se dá na colaboração competitiva

equilíbrio

variedade

ecossistemaplataforma
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Abordagem 
Emergente

A mudança do analógico para o digital NÃO é 
um caminho linear, é incremental e iterativo
[e de co-criação, sempre].



Uma de nossas definições para estratégia é tratá-la como 
um processo cultural emergente, sempre oriundo da 
construção de conversações em contexto.

strateegia articula, de forma orquestrada, os processos de 
construção de conversações em contexto para criar as 
emergências que servem ao processo de transformação de 
aspirações em capacidades no tempo, espaço e escala, 
dentro de princípios de economicidade, flexibilidade e uso 
inteligente de informação do contexto.

Em strateegia, dialogar é participar ativamente de projetos 
digitais inovadores, interagindo com outros atores através 
de métodos [de trabalho], sistemas [de tecnologia], 
modelos [de negócios] e indicadores [de performance].

strateegia cria ambientes para trocas situadas de 
informações com foco, finalidade de inovar para ou em 
um determinado contexto.

Cultural e Emergente

estratégiaemergentes 

cultura = trocas situadas de informação

CONstrução de

CONversações em

CONtexto
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De Analógico para Digital
O futuro [quase presente] digital demanda uma grande 
capacidade de adaptação dos negócios. E o digital 
demanda um conjunto de evoluções no pensamento de...

strateegia foi concebido para dar suporte a essa evolução
adaptativa, sendo ele próprio um arcabouço [framework] 
flexível, adaptável, em constante evolução e instanciável
para cada contexto.

A partir da tríade [pessoas – tecnologias – negócios] 
strateegia promove uma adaptação e evolução
organizacional como bases para uma transformação
dinâmica, mensurável e sustentável no negócio.

de tecnologias para pessoas

para flexibilidade

de análises para ações

de rigidez

para colaboraçãode competição

Analisar indefinidamente para agir estrategicamente;
Competição e exclusão para colaboração e inclusão; 
Tecnologia e ferramentas para pessoas e culturas;
Estruturas rígidas para arcabouços flexíveis;
Mudanças imediatas para adaptação contínua;
Mudanças radicais para adaptação e evolução e de…
Certezas para curiosidade, dúvida e aprendizado!
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Design como Pensamento

pessoas

tecnologianegócios

viável

desejável factível

Todos os negócios [grandes e pequenos] precisam de modelos 
[frameworks] e ferramentas [plataformas] para sair do passado 
[analógico] para o futuro [digital]. E não só: na verdade, precisam 
de frameworks e plataformas para competir, até no presente.

Entender design como abordagem para criar e construir futuros 
é a chave para descobrir os modelos e desenhar as ferramentas 
necessárias para qualquer  jornada de transformação digital.

Na construção de strateegia, adotamos design como uma 
maneira própria de intervir, que observa pessoas e explora 
tecnologias para inferir oportunidades de negócios de 
transFORMAção de si mesmo e do entorno no qual está 
inserido. 

Nessa perspectiva, design não só agrega valor a um produto, 
serviço ou negócio; design É valor em si e, no nosso contexto, 
valor É estratégia. 

É por meio desse pensamento que strateegia conduz indivíduos, 
times e organizações a imaginar, criar e evoluir futuros digitais.

TRANSFORMAÇÃO
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A passagem do analógico para o digital tem um número de 
desafios. O principal é como sair de uma arquitetura em 
camadas e silos de pessoas e tecnologias para um desenho 
em redes de pessoas e tecnologias, articuladas e 
orquestradas, de maneira equilibrada, que servem de base 
para a nova performance do negócio, em rede digital.

A transformação das pessoas depende de lideranças 
motivadoras, que percebem a relevância e urgência para a 
transição do analógico para o digital, engajam 
colaboradores e os ativam como agentes de inovação.

Para transformar tecnologia, o desafio é o redesenho de 
processos e da arquitetura de informação, levando em 
conta que os sistemas novos vão depender de legado e 
ambos vão interagir com o ecossistema de bits numa 
economia de plataformas.

strateegia propõe atuar sempre com um olhar para as 
pessoas e o outro nas tecnologias, tendo como foco a 
performance dos negócios para o futuro digital.

Redes de Transformação

líderes 

colaboradores 

agentes 

indicadores

sistemas

dados

ecossistema
[de bits]
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Oportunidades Periféricas
Em strateegia aprendemos que o primeiro desafio de um 
processo de transformação [adaptação ou evolução] digital é a 
identificação de oportunidades.

Claro que há oportunidades para iniciar uma transformação 
digital a partir do núcleo duro da organização, mas essa é uma 
aventura muito difícil, arriscada e pode implodir o negócio.

A camada intermediária [a dos gerentes] funciona o tempo todo 
sob pressão de dentro e de fora. Aqui também não é o espaço 
para buscar oportunidades sob o risco de travar a organização.

A camada da superfície [a dos colaboradores de linha] é frágil e 
pode se descolar da organização a qualquer momento; nessa 
camada, as oportunidades têm pouca influência na organização. 

Mas há oportunidades [periféricas] críticas que orbitam a 
organização em uma espécie de atmosfera e que, se tratadas 
digital e estrategicamente, com método, têm grande potencial 
para criar oportunidades de inovação e serem incorporadas pela 
organização. Mas isso acontece no mercado, e é preciso 
considerar as oportunidades para a organização no mercado.

Atmosfera
governança é inovação

Camada da superfície
governança é frágilNúcleo duro

governança é 
performance

Camada intermediária
governança é pressão
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Oportunidades, no Mercado O grande desafio do processo de transformação de qualquer negócio é 
sincronizar seu espaço-tempo de mudança com o mercado. Chegue 
muito antes, sua energia se perderá frente à imobilidade do todo; chegue 
muito depois, e não haverá energia para acertar seu passo com o de um 
mercado que já mudou. E poucos têm a energia e os recursos para criar 
novos mercados ou causar rupturas radicais.

Os mercados mudam por causa de inovação. No seu núcleo duro, só 
inovação de ruptura consegue mudar o comportamento dos agentes. 
Quando isso acontece, é como se ondas de inovação fossem emitidas do 
centro para a periferia. Na camada intermediária, os agentes têm que se 
transformar ou serem consumidos pela energia e gravidade do núcleo. 
Um pouco mais distante, na superfície, os processos são de evolução do 
mercado e dos agentes, de mudanças não tão dramáticas quanto as de 
transformação, mas ainda assim profundas.  

Nas bordas, na atmosfera, estão as oportunidades que demandam 
menos energia e recursos e que, ainda assim podem ser pontos de 
partida para a mudança, através primeiro da adaptação do negócio às 
novas condições do mercado, emanadas pelo conjunto de agentes no 
núcleo duro.

Uma transformação, até uma ruptura, pode começar por adaptação e 
evolução. Por sinal, strateegia foi pensado e testado para isso mesmo.

ruptura

núcleo duro

transformação

evolução

adaptação

atmosfera

superfície

intermediária
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No caminho de analógico para digital, em strateegia, nos afastamos de 
processos lineares que prometem uma transformação dirigida e segura
para um conjunto de movimentos de adaptação evolutiva, experimental.

Dividimos o processo em fases que se complementam em translações
contínuas como na formação de um sistema planetário.

O ponto de partida é uma fase de adaptação, onde o objetivo
fundamental é a identificação de oportunidades para inovação [digital].

Dadas oportunidades, passamos à fase de evolução, que tem como
objetivo prototipar, validar e disseminar –no negócio e no seu
ecossistema- estratégias e soluções para aproveitar as oportunidades
identificadas.

A fase de transformação tem como objetivo mudar a plataforma –para 
digital, e talvez radicalmente- de suporte à criação, entrega e captura de 
valor, no negócio, a partir das experiências vivenciadas ao longo do ciclo.

Esse caminho, claro, não exclui o uso de strateegia, ab initio, como
framework para criar e causar rupturas. Em qualquer caso, o 
desenvolvimento e execução de uma estratégia envolve não só a 
progressão de órbitas mais internas para outras, mais externas mas o 
retorno, sempre que se tornar necessário, para estágios mais iniciais do 
processo. Estratégias, na prática, passam por avanços, recuos e até por 
períodos de estagnação, por variadas razões. E nós, aqui, tratamos a 
realidade.

Inovação Adaptativa

mapeamento de oportunidades

prototipação de estratégias e soluções

desenvolvimento dos negócios

publicação de produtos e serviços
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A transformação [ou adaptação] do analógico para o digital 
não pode ficar presa às desculpas racionais que levam à 
analysis paralysis  e muito menos se ater aos medos e às 
reações emocionais que impedem de fazer o que se sabe 
que é certo.

Em strateegia, trabalhamos o processo de transformação 
[ou adaptação] digital a partir de um contínuo, onde a 
criação, o desenvolvimento e a disseminação de 
plataformas digitais se dá em ciclos de redesign e refactory
evolutivos. 

strateegia incentiva um esforço curto de design [little 
design up front] que leva a um desenvolvimento ágil 
baseado em prototipação rápida [lean development] e 
mecanismos de disseminação que usam monitoramento e 
análises continuadas de dados [big data analytics] de 
performance para o [re]desenho e ajustes em tempo de 
uso [redesign loop].

É essa abordagem que nos permite produzir de forma 
incremental e iterativa soluções inovadoras.

Inovação Incremental

avaliação [big data analytics]

desenvolvimento [lean development]

criação [little design up front]

disseminação [redesign loop]
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Inovação Adaptativa e Incremental

avaliação [big data analytics]

desenvolvimento [lean development]

criação [little design up front]

disseminação [redesign loop]

mapeamento de oportunidades

prototipação de estratégias e soluções

desenvolvimento dos negócios

publicação de produtos e serviços
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Para entender as razões por trás de strateegia, é 
fundamental entender que inovação acontece a partir de 
pessoas, com pessoas e para pessoas, o tempo todo.

Inovação consistente deve ocorrer a partir de experiências
que se espalham de maneira orgânica e sistêmica pelo 
negócio, contaminando aos poucos todos os agentes
internos e externos.

strateegia não centra nem trata inovação como pura e 
simples mudança de base tecnológica. São mudanças 
tecnológicas também, mas são essencialmente mudanças 
de comportamento de pessoas que podem levar a ganhos 
de escala e sustentabilidade digital, a longo prazo, na 
organização. São mudanças culturais.

Na economia digital, inovação é sustentável a partir da 
criação, agregação e captura de valor, em rede e em 
escala, com foco em execução responsável e respeito às 
pessoas.

Estamos falando de inovação sistêmica, embutida na 
organização, cada vez mais centrada nas pessoas, 
orgânica, portanto, mais sustentável.

sistemática

pessoastecnologias

insular

integrada e 
sustentável

Inovação Orgânica

isolada e 
insustentável
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Numa economia de plataformas, a criação de valor começa na
ativação de experiências que permitem interações do negócio com as 
pessoas. Mas, a interação por si só, não justifica a apropriação das 
experiências por quem as habilita. Além disso, uma plataforma que 
pretende escalar e atuar como protagonista do seu setor deve evoluir 
muito as experiências que proporciona.

Em strateegia, olhamos para o mundo em rede e identificamos pelo 
menos cinco facetas da experiência que devem ser consideradas ao 
planejar essa evolução: conexões, relacionamentos, interações,
significados e conhecimento.

À medida que as facetas são articuladas, a oferta de experiências 
evolui da margem para o núcleo do negócio, ampliando conexões, 
intensificando relacionamentos, diversificando e amplificando 
interações, incorporando novos significados que se traduzem em 
conhecimento diverso e amplo daquilo que é experienciado.

Ao se aproximar do núcleo, as experiências ganham relevância para o 
negócio e permitem, inclusive, um redesenho das arquiteturas de 
criação, entrega e captura de valor em função do empoderamento das 
experiências –e da plataforma- para ganhar escala no ecossistema.

Experiência como Valor
Ativação da 
experiência

Enriquecimento da 
experiência

Empoderamento da 
experiência
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Capacidades Dinâmicas
Na abordagem proposta por strateegia se dá atenção 
especial às capacidades dinâmicas do negócio, entendidas 
como o conjunto de rotinas organizacionais e habilidades de 
gestão que tornam possível integrar, criar e reconfigurar 
competências internas e externas. Isso permite lidar com 
mudança contínua, que quase sempre interferem no 
ambiente de negócios da organização.

No contexto de transformação [ou adaptação] digital, as 
capacidades dinâmicas também devem ser digitais, e incluem 
as aptidões de gerenciar o trabalho e as tecnologias digitais 
no caminho de desenvolvimento de um negócio -digital- e 
sua estratégia -idem. Capacidades dinâmicas e estratégicas 
habilitam –possibilitam, ou não- modelos de negócios.

Conceitual e praticamente, estas definições são 
representadas em strateegia por uma arquitetura para 
plataformas digitais dinâmicas, ou seja, habilitadas por 
estratégia e capacidades dinâmicas e ao mesmo tempo 
servindo de base e integradas aos [modelos de] negócios.

tecnologias e processosgovernança e visão

plataformas digitais

cultura e pessoas
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Comunicação e Conversação
Na economia de plataformas, um [bom] negócio é uma comunidade 
que compartilha propósitos, e não uma propriedade qualquer. E se cria 
e mantém propósito a partir de comunicação e conversações em 
contexto, que levam a acordos, que permitem realizações.

strateegia constrói conversações em contexto, que fazem emergir as 
possíveis estratégias para mudar. Comunicar o processo de adaptação, 
evolução e transformação digital de forma objetiva e transparente, para 
criar entendimento e, daí, confiança na transição, é condição sine qua 
non para viabilizar mudanças.

Para o ambiente interno, comunicação motiva, inspira e agrega os
agentes e redes da organização, aumentando aderência e eficácia do 
processo de transformação cultural, organizacional.

Para o ambiente externo, a comunicação sinaliza as novas perspectivas
do negócio para o mercado, aponta novas possibilidades de interação e 
posicionamento no ecossistema, ao mesmo tempo em que reforça a 
imagem.

Transformação é um processo de inovação e exige articulações de 
conhecimento, planejamento e investimento. Sem entendimento, pode 
ficar muito difícil. Entendimento, por sua vez, exige comunicação e 
conversação.

para o ambiente
interno

para o ambiente
externo
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Redes de Valor
Alguém, em algum lugar… produz alguma coisa… e quase ninguém 
produz nada sozinho: a divisão do trabalho tem mais de 200 anos. 
Alguém, em algum lugar… precisa de alguma coisa… à qual só terá 
acesso se as forças do mercado funcionarem e atraírem um 
número de agentes que de várias formas vão colaborar e 
certamente competir para atender E criar novas demandas. 
Através dos tempos, o contexto para tal coopetição foi criado por 
plataformas.

Plataformas não existem apenas como mecanismo de 
remuneração por transações mas como infraestrutura e serviços 
para o processo de formação de redes de valor, ou seja, de 
mercados.

Mercados clássicos, como os mercados públicos das cidades, 
normalmente evoluem sem estratégia, pois sua plataforma é quase 
sempre ingênua. Mercados digitais [como amazon e magalu] são 
criados por plataformas que têm estratégia [planejamento], 
modelo [arquitetura], processo [implementação] para criar VALOR, 
em redes, escritas em software, que representa boa parte das 
capacidades dinâmicas e da inovação em modelo de negócios de 
todos os tipos de organização.

Planejamento

Estratégia

Arquitetura

Implementação

Processo

Modelo

REDES

VALOR

Capacidades 
Dinâmicas

Inovação 
em Modelo de 

Negócios
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Caixas de
Ferramentas

O percurso para transformar NÃO é único e 
pré-determinado, é flexível e adaptado a cada 
contexto.



strateegia foi pensada como um framework para criação e transformação 
digital de negócios numa e para uma economia de plataformas digitais. E 
strateegia deve ser interpretada –ela própria- como uma plataforma para o 
desenho de estratégias. 

Em termos gerais, plataformas são camadas de infraestrutura e serviços, 
associadas a sistemas de governança que habilitam múltiplos agentes a 
participar de redes de criação de valor em benefício próprio e do ecossistema.

Como plataforma, a infraestrutura de strateegia é um framework de desenho 
de combinações de alternativas onde residem todas as ferramentas que 
permitem a criação de estratégias para cada tipo de negócio. 

Os serviços de strateegia são de conhecimento, os métodos e processos que 
permitem a instanciação de strateegia para cada negócio e contexto. Tais 
processos são realizados por múltiplos agentes, de dentro e fora dos negócios 
–no seu ecossistema-, no espaço-tempo de cada um, para criação de valor em 
benefício próprio -da organização- e do ecossistema.

As aplicações de strateegia são [re]desenhos de estratégias de negócios ou 
organizações, usando a infraestrutura e serviços como base e levando em 
conta toda a rede que participa e influi nas escolhas que serão feitas e suas 
realizações práticas.. Em strateegia, cada agente, em todo negócio, é 
estratégico, por ação ou omissão. Em strateegia, tudo é estratégico.

strateegia é uma Plataforma
Um sistema [operacional] para inovação

strateeegia

pessoas tecnologia

negócios mercado

academia

governos

ambiente

+

+

+

+ +
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Metaforicamente, strateegia é um conjunto de caixas de 
ferramentas, cujos módulos representam os componentes de 
um framework para transformação [adaptação] digital.

Atualmente, strateegia tem quatro caixas de ferramentas: de 
métodos [de trabalho], de modelos [de negócio], de sistemas 
[de tecnologia] e de indicadores [de performance].

A caixa de métodos [de trabalho] tem módulos que foram 
trazidos principalmente do design thinking, metodologias ágeis 
e técnicas de desenvolvimento lean. 

A caixa de modelos [de negócio] traz modelos que fazem 
parte da essência dos negócios da economia de plataformas.

A caixa de sistemas [de tecnologia] é onde apontamos as 
principais soluções digitais que são aplicadas na criação, 
desenvolvimento e operação de soluções digitais.

A caixa de indicadores é onde estão os OKRs, KPIs [de 
performance], KRIs [riscos] e KSIs [estratégia] que auxiliam o 
monitoramento de resultados.

experience value

scale value

cost value

design thinking

lean dev

agile methods

mobile tech

cloud tech

social tech

OKRs

KPIs

Modular e Flexível

métodos

[de trabalho] 

modelos

[de negócio] 

sistemas

[de tecnologia] 

indicadores

[de performance] 

KRIs

KSIs
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Cada projeto em strateegia é único e percorre diferentes 
caminhos, construídos a partir de módulos das diversas 
caixas de ferramentas.

Para simplificar a visualização desses caminhos, utilizamos 
um mapa modular no tempo onde os componentes das 
caixas são adicionados à medida em que os projetos 
avançam no tempo.

Cada projeto tem o seu mapa modular no tempo, que 
representa a adaptação, evolução e transformação do 
negócio legado... ou o processo de criação, desenvolvimento 
e implantação de um novo negócio.

Ao contrário do que normalmente se faz nas metodologias 
adotadas para o desenvolvimento de produtos e serviços no 
paradigma analógico, a escolha dos métodos, em strateegia, 
é parte da experiência dialógica da cultura digital.

Em outras palavras, strateegia é um framework digital para 
ir para o digital, quer saindo do analógico... ou do nada.

Slack Amazon S3

SalesforceJira

Equipe Mockups

Sketching

Desafio Persona

Kanban

Redesign

Reuso

Cenário

Free Lunch

Just for You

Flat Rate

CAC

NPS ROII

Modular no Tempo
métodos

[de trabalho] 

modelos
[de negócio] 

sistemas
[de tecnologia] 

indicadores
[de performance] 
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De uma maneira geral, frameworks para transformação digital 
costumam colocar quem os aplica numa situação paradoxal: ora 
restringem o número de técnicas, limitando a abrangência da 
transformação, ora ampliam as técnicas e limitam a audiência 
capacitada a lidar com a diversidade de mapas, gráficos, canvases
e outras estruturas que cada técnica pressupõe.

Em strateegia adaptamos a aplicação de métodos [de trabalho], 
modelos [de negócios]. sistemas [de tecnologia] e inidicadores
[de performance] a uma técnica única, baseada na formulação de 
questões essenciais correspondentes a cada módulo das caixas 
de ferramentas.

As questões essenciais de cada módulo são definidas a partir de 
filtros que reduzem aspectos sintáticos, semânticos e pragmáticos 
aos pontos centrais de cada técnica.

A utilização de qualquer módulo das caixas de ferramentas de 
strateegia capacita para a aplicação dos demais módulos, 
reduzindo a curva de aprendizagem e simplificando a aplicação
do framework por times multidisciplinares. A estratégia pode ser 
complexa, mas a forma de fazê-la tem que ser simples, para 
engajar muitos, e o tempo todo.

Modular e Minimalista

filtro
sintático

filtro
semântico

filtro
pragmático

tradução para 
strateegia

modelos 
[de negócio]

métodos 
[de trabalho]

sistemas 
[de tecnologia]

indicadores 
[de performance]

métodos
originais

questões
essenciais

questões
essenciais

questões
essenciais

questões
essenciais
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Na prática, strateegia trata cada desafio numa camada de 
informação onde sempre estão a definição, os objetivos, um 
conjunto de questões chave, dinâmicas sugeridas para aplicação e 
referências sobre o método [de trabalho], o modelo [de negócios], 
o sistema [de tecnologia] ou o indicador [de performance] 
relacionado a cada momento [representado por um hexágono] do 
mapa modular no tempo.

Essa uniformidade ao lidar com a diversidade dos muitos módulos 
das caixas de ferramenta simplifica a aplicação de strateegia, ao 
reduzir o esforço cognitivo a um procedimento único –e simples-
para todos os módulos.

Na prática, aplicar um módulo das caixas de ferramentas de 
strateegia ao problema em pauta é responder a perguntas 
centrais pré-determinadas por um time de especialistas que filtrou 
as questões essenciais de cada caixa, desde métodos até  
indicadores, passando por modelos e sistemas, do framework.

À medida que uma organização se capacita em strateegia, seus 
especialistas hão de definir, sozinhos, suas próprias caixas e 
questões essenciais. Um dos princípios de strateegia é capacitar 
cada organização em todas as fases do processo e torná-la 
independente a partir dai. Só lidera –seu mercado, o que for-
quem é capaz de fazer e evoluir sua própria estratégia.

Modular na Prática

objetivo

definição

dinâmica

referências

Que perguntas podem 
guiar o time a entender 
melhor a grande ideia 

definida?

Como condensar as 
informações recolhidas 

em uma questão 
essencial

Kanban

Redesign

Just for you

Crowded house

ROII

Definir um desafio a ser 
explorado com base na 

oportunidade 
identificada

Que tema servirá de 
base para o time seguir 

a partir da 
oportunidade 
encontrada?

Método [de trabalho] 
para definir um desafio 

a ser explorado pelo 
time

A partir da questão 
essencial, que desafio 

será escolhido pelo 
time?

bit.ly/2J9RagA

challenge based 
learning

bit.ly/2JaRJGP

caso de uso do 
challenge based 

learning

workshops presenciais 

desafio
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A cultura digital traz uma série de mudanças relevantes no comportamento de 
indivíduos e organizações. Entre tantos, a emergência de métodos ágeis, flexíveis e 
dinâmicos que estimulam comportamentos digitais nos processos de tomada de 
decisão na organização e na criação, desenvolvimento e implantação de produtos, 
serviços e plataformas digitais. 

No framework strateegia, adotamos uma abordagem metodológica que envolve uma 
associação entre os métodos contemporâneos e flexíveis do design thinking e as 
técnicas dinâmicas e rápidas das metodologias ágeis, com a praticidade experimental 
lean e a multiplicidade ativa das estratégias de e para multicanalidade.

A partir dessa junção, construímos a caixa de métodos [de trabalho] de referência 
para strateegia. Nesta, e em todas as outras caixas de ferramentas, assumimos que 
o mundo muda o tempo todo; o que, aliás, é a mais pura verdade. Para dar conta 
dessa realidade, deixamos em aberto a possiblidade de modificar qualquer método 
já existente, removê-lo por ultrapassado e criar e inserir novos métodos na caixa.

Caixa de Métodos [de Trabalho]

Porquê é melhor 
realizar experiências 
digitais

Design Thinking

Quais as melhores 
experiências digitais 
para realizar

Lean

Como melhor realizar 
as melhores 
experiências digitais

Agile

Onde e quando 
realizar melhor as 
experiências digitais

Omnichannel

Para quem é melhor 
realizar experiências 
digitais

User experience

De estruturas rígidas para métodos flexíveis de trabalho

Como preparar 
times para lidar com 
experiências digitais

Team building
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Equipe Plano Tribos Urbanas Propósito Valor Canais Mockups Sketching Lançamento

Tempo Riscos Tecnologia Contextos Oportunidades Kanban Scrum map Focus Group Redesign

Reuso Referências Ambiente Personas Impactos Heurísticas Gamefication SDG ONU !

Caixa de Métodos [de Trabalho]
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A caixa de sistemas [de tecnologia] foi construída de acordo com a principal tecnologia 
que cada sistema utiliza e o impacto dessas tecnologias nos negócios que querem 
coopetir numa economia de plataformas digitais. Claro que nem todas as classes de 
tecnologias são usadas em todos os problemas; mas há conexões muito mais amplas do 
que é aparente só pelo nome... tanto que, pra nós, não seria estranho pensar em “social” 
se a classe de problemas está associada a um “chão de fábrica” [na indústria 5.0].

Hoje, estamos falando de sistemas que... [1] utilizam tecnologias de redes sociais para 
relacionamento entre pessoas e organizac ̧ões; [2] exploram tecnologias móveis como 
parte de plataformas digitais; [3] utilizam grandes volumes de dados e sua análise para 
mensurar demandas, ofertas e impactos; [4] utilizam tecnologias de nuvem para criar 
plataformas digitais compartilhadas; [5] utilizam tecnologias de internet das coisas para 
conectar objetos com objetos, pessoas e organizações e, [6] são legados organizacionais 
que –por muitas e apropriadas razões- não são descartados a priori.

Na medida em que novos sistemas aparecem no cenário digital, eles são adicionados ao 
framework strateegia, em um movimento contínuo de aprendizagem e adaptação ao 
estado da arte em tecnologias digitais.

Sistemas baseados 
em redes sociais

Social

Sistemas baseados 
em mobilidade

Mobile

Sistemas baseados 
em análise de 
dados

Analytics

Sistemas baseados em 
compartilhamento

Cloud

Sistemas baseados em 
objetos conectados

Things

Sistemas tecnológicos 
do negócio

Legacy

Caixa de Sistemas [de Tecnologia]
De sistemas herméticos para ambientes de funções e dados abertos
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Azure Amazon S3 Browserstack Sprinklr New Relic Jira Heroku
Adobe

Manager

Mailchimp Invision Wordpress Basecamp Magento Trello Pagelly Brandwatch Raspberry PI

Socialbakers Balsamiq Xamarin Selenium Salesforce Rackspace Ninjamock Slack

Google

!

Caixa de Sistemas [de Tecnologia]
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Inovação no modelo de negócios é a chave dos processos de transformação de 

negócios existentes e de criação de novos negócios inovadores. As ferramentas desta 

caixa tratam escopo, escala e velocidade das estratégias de negócios digitais e suas 

fontes de criação, agregação e captura de valor. O paradigma digital traz mudanças 

importantes para todos os tipos de negócios, em especial na forma de conquistar e 

reter clientes em rede –talvez em comunidades- e, ainda mais impactante, como 

rentabilizar seus investimentos em clientes.

Em strateegia trabalhamos classes de modelos de negócios que exploram diferentes 

caminhos de aquisição, retenção e monetização típicas do cenário digital, separados 

em três grandes categorias: [1] cost value; [2] experience value e [3] network value. 

Numa adaptação, evolução ou transformação, os elementos dos modelos de negócio 

mudam com o tempo, à medida que a instituição evolui e, ao mesmo tempo, passa a 

criar, mudar e enfrentar novos desafios no seu ecossistema.

Modelos baseados 
em relações de 
custo e benefício

Cost Value

Modelos baseados na 
comodidade dos 
clientes

Experience value

Modelos 
baseados nos 
efeitos de rede

Network value

Caixa de Modelos [de Negócios]
De departamentos comerciais para times centrados no usuário

Em strateegia, indivíduos e organizações experimentam modelos de negócios 

digitais inovadores nos cenários B2C, B2B, B2B2C...; de uma forma mais 

ampla, entendemos que TODOS os modelos de negócios são B2I, from

business to individuals, quer os clientes sejam pessoas físicas ou jurídicas. 

No estágio de abstração que tratamos aqui não há distinção entre mercados 

nem de categorias de negócios. Tal detalhamento ocorre à medida em que se 

desenha o processo de criação ou transformação das organizações.
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Caixa de Modelos [de Negócios]

Free Lunch Hard Gargain Pay as you Go Just for You

Nonfrictional Robot Tasking Digital Karma Chain Gang Crowded
House

Pay per Use Power to
the People Open Source Data 

Orchestration

Turn the Table

!

Addon Cash Machine Affiliation

Barter Customer 
Loyalty

Hidden
Revenue Layer Player

Flat Rate Fractional
Ownership

Right Here
Right Now No Frills

Cross Selling
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Indicadores 
baseados em clientes 
e colaboradores

Pessoas

Indicadores baseados 
nos sistemas 
tecnológicos

Tecnologias

Indicadores baseados 
em investimentos e 
retornos

Negócios

Caixa de Indicadores [de Performance e…]

Em strateegia propomos o uso de indicadores de performance como forma de 
acompanhar a evolução estratégica das experiências digitais vivenciadas pelos times de 
adaptação evolução e transformação digital.

Os indicadores de performance são formados por uma associação entre objetivos 
estratégicos e táticos [OKRs] e índices digitais de performance, riscos e estratégia [KPIs, 
KRIs e KSIs, respectivamente] que utilizam dados e não suposições como fonte de 
medição de resultados.

No exemplo da página seguinte estão alguns desses KPIs: 

NPS [Net Promoter Score], CSAT [Customer Satisfaction Index], 
ESI [Employee Satisfaction Index], ROII [Return On Innovation Investment], 
API [Application Program Interface], CES [Customer Effort Score], 
FCR [First Contact Rate], ETR [Employee Turnover Rate], 
MRR [Monthly Recurring Revenue], CAC [Customer Acquisition Cost], 
LVT [Lifetime Value], MQL [Marketing Qualified Leads], CTR [Click Through Rate]…

De intuição para inteligência baseada em dados

Indicadores baseados 
em efeitos de rede 
para o negócio e seu 
ecossistema

Redes

Indicadores de riscos 
para o negócio e seu 
ecossistema

Riscos

Indicadores de evolução e 
sucesso da estratégia do 
negócio e, mais cedo ou 
mais tarde, de sua rede

Estratégia
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Caixa de Indicadores [de Performance e…]

NPS ESI API CSAT

CES FCR ETR LVT WTS

MQL CTR CAC MRR

ROII

!

RSP SG

ISC MTTR TC

ST UTPE RCR

OHCLV

GCR

STG

49



laboratórios de 
experimentação

o caminho NÃO começa por uma solução 
complexa, começa por um quick win para 
disparar uma aculturação



strateegia tem como principal fundamento a aculturação em torno do universo 
digital, através de estágios de amadurecimento a partir de experiências digitais 
inovadoras que levam de uma cultura analógica para uma cultura digital.

Para implementar o processo de aculturação através de strateegia, propomos 
laboratórios de experimentação e performance, estruturas conceituais que 
misturam o físico e o virtual para provocar ciclos de divergência, através de 
contatos com novos métodos [de trabalho], sistemas [de tecnologia], modelos 
[de negócios] e indicadores [de performance] e convergência, onde se reduz 
incertezas e se testa hipóteses na prática, numa combinação que leva ao 
desenho e construção de negócios inovadores para a economia de plataformas. 

Esses ciclos de divergência e convergência se repetem de maneira iterativa, 
incremental e contínua, em cada laboratório e no processo de desenvolvimento 
estratégico como um todo, com strateegia articulando a vivência na concepção, 
criação, desenvolvimento e disseminação de negócios inovadores e sustentáveis 
em um conjunto de movimentos articulados de co-criação de valor. 

experimentação e performance
criação é um processo recorrente de divergências e convergências

DIVERGÊNCIA CONVERGÊNCIA
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Os laboratórios de experimentação e performance digital
têm como objetivo propor experiências digitais que 
explorem aprendizagens baseadas em incertezas típicas 
do universo digital para negócios inovadores de diferentes 
segmentos.

Como esteios e estágios de uma jornada de aculturação, 
os laboratórios permitem a experimentação de conceitos 
e práticas fundamentais do paradigma digital.

strateegia propõe quatro classes [ou tipos] de 
laboratórios de experimentação e performance digital, 
sendo os dois primeiros voltados para a identificação de 
oportunidades [periféricas] críticas e os dois últimos para 
criação de performances com resultados sustentáveis.

Ao passar por nossos laboratórios, negócios são 
culturalmente transportados do analógico para o digital 
em um processo de vivência e aprendizagem contínuas.

mapeamento de 
oportunidades

prototipação de 
soluções

disseminação de 
plataformas

desenvolvimento 
dos negócios

ADAPTAÇÃO EVOLUÇÃO TRANSFORMAÇÃO

intercâmbio digital

archi poiesis praxis paideia
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Para iniciar uma jornada de transformação [ou adaptação] 
digital, criamos os laboratórios archi. 

archi representa o início, o desenvolvimento e o fim de um 
ciclo. Sendo objetivo, trata-se de um espaço experiencial 
de de baixa resolução e muito curta duração. 

Por se tratar de uma adaptação cultural, entendemos que 
uma ação inicial de imersão funciona como o mote que 
abre o caminho para os laboratórios de experimentação e 
performance digital, poiesis, praxis e paideia. 

archi, como porta de entrada de strateegia, é onde 
mapeamos oportunidades e desenhamos estratégias de 
partida para negócios inovadores e sustentáveis.

O DNA de archi é fortemente orientado a métodos [de 
trabalho], que –ao invés de tecnologias- são os primeiros 
passos do processo de mudança para uma cultura digital. 

archi [oportunidades]

qual é o status de cultura digital do ambiente de negócios

quais as motivações para uma transformação digital

em qual contexto competitivo esta[re]mos

quais são as hipóteses de partida para iniciar um processo 
de criação, adaptação, evoluções ou transformação?

Ambiente

Razões

Contextos

Hipóteses

Inspirações

começar a planejar negócios digitais

quais as inspirações para criar um novo negócio...
ou adaptar, evoluir ou transformar um dado negócio...
ou criar ou transformar um produto ou serviço?...
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Nos laboratórios poiesis os negócios baseados na 
economia de plataformas digitais têm o status de 
protótipos de alta fidelidade, com aplicações reais e 
resultados iniciais mensuráveis.

Ao passar por um laboratório poiesis, os negócios terão 
experimentado um conjunto de métodos e sistemas para 
criação, desenvolvimento e implantação de plataformas 
que serão a base para prototipagem rápida de soluções 
para transformação e|ou empreendedorismo digital.

Em poiesis, as atividades são realizadas em co-criação
contínua, oferecendo um ambiente de aprendizagem 
permanente durante todo o processo. poiesis é orientado 
a diagnóstico, análises, protótipos e validação em campo, e 
não a performance, criando um amplo espaço 

O DNA de poiesis é fortemente orientado a sistemas [de 
tecnologia], tratados como bases para plataformas.

poiesis [protótipos]

Preparação

Observação

Idealização

Experimentação

eStruturação

diagnóstico do estado de transformação digital

análise do potencial de|para empreendedorismo digital

ideação de soluções [plataformas] para transformação digital

prototipagem rápida de soluções para transformação e|ou
empreendedorismo digital

proposição de melhorias nas soluções para transformação 
e|ou empreendedorismo digital

prototIpação construção de protótipos digitais de alta fidelidade

Solução
validação em campo de protótipos das soluções|plataformas
para empreendedorismo digital

aprender a criar futuros digitais
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Os laboratórios praxis tem como foco a vivência com 
plataformas digitais, que começam a fazer parte do 
negócio da organização através deles. Especialmente 
porque é aqui que se começa a formação de times de 
operação e evolução de negócios digitais.

Durante um praxis, indivíduos e organizações 
amadurecem e assumem atividades de criação, 
desenvolvimento e implantação de plataformas digitais 
de médio porte com ênfase na monitoração e análise de 
dados como parte dos processos de tomada de decisão. 

As ações nos laboratórios praxis já são conectadas a 
ações e sistemas da organização. praxis, muito mais do 
que poiesis, é orientado à performance, sem perder o 
caráter experimental.

O DNA do praxis é fortemente orientado a indicadores 
de performance, que expõem o que foi alcançado até 
aqui e quase sempre o muito que ainda precisa ser feito.

praxis [plataformas]
vivenciar futuros digitais

Preparação

pRodução

eXternalização

monItoração

planejamento do processo de desenvolvimento de 
plataformas de suporte a negócios digitais

produção de plataformas para negócios digitais

formação de times de operação e evolução 
de negócios digitais

publicação de plataformas E negócios digitais

monitoração do impacto de plataformas e dos negócios 
digitais habilitados por elas

formAção

Sistematização
evolução de plataformas e negócios digitais para o mundo
[cada vez mais] real
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Nos laboratórios paideia, o objetivo é a construção e 
evolução sustentável de negócios inovadores para a 
economia de plataformas.

Ao chegar neste estágio de maturidade de cultura digital, 
os negócios são escaláveis e fortemente baseadas em 
dados e sua análise.

Os laboratórios paideia são incorporados aos negócios e 
sua cultura internalizada e difundida.

Negócios que já operam laboratórios paideia já estão 
passando a ser protagonistas digitais nos seus setores de 
atuação e responsáveis pela construção direta de seus 
futuros digitais. Além disso, estão em estágio avançado de 
preparo para liderar, digitalmente, seus mercados.

O DNA do paideia é fortemente orientado a modelos [de 
negócio] escaláveis e sustentáveis.

paideia [negócios]
inovar em futuros digitais

Preparação planejamento da graduação dos times [saindo dos 
laboratórios de experimentação e performance digital]

Adequação adaptação dos das plataformas digitais de negócios
para escalar no mundo real

Integração integração dos laboratórios graduados aos processos
decisórios e do negócio ao ecossistema

iDeação evolução sustentável de negócios e performances 
digitais, inovadoras

Execução implantação e evolução de plataformas e negócios digitais
inovadores no mercado

Internalização internalização do paradigma digital nos negócios e destes 
na economia de plataformas

mAturação monitoração de resultados para redesenho contínuo de negócios
digitais  inovadores de alta performance no seu ecossistema
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strateegia
na prática

um sistema operacional para estruturar e 
orquestrar ações de inovação aberta,
distribuída, em negócios nascentes e legados



Lançar um novo negócio inovador não é fácil, nem nunca foi. O  volume, 
variedade e velocidade dos fatores que influenciam o desenvolvimento de 
novos negócios é desafiador, e não é de hoje, é desde sempre. 

Um novo negócio de sucesso nunca é uma só pessoa. Sempre são grandes 
redes de pessoas e conversações longas, complexas e paraconsistentes. Nos 
mercados em rede, nas economias de plataformas, nos ecossistemas digitais, 
as redes e conversações dos negócios são ainda mais sofisticadas.

Mas..., por mais complexo que possa parecer, criar um novo negócio de 
sucesso é muito mais simples do que transformar um grande negócio de 
sucesso que depende de plataformas analógicas num outro grande negócio de 
sucesso sobre plataformas digitais. porque o grande negócio está dando certo.

strateegia foi pensado para conceber, desenvolver e acelerar novos negócios 
digitais inovadores e sustentáveis; para orquestrar múltiplos processos e ações 
que ocorrem durante o ciclo de vida [inicial] de todos os tipos de [novos] 
negócios, criando fundações, paulatina e iterativamente, para sua evolução. E 
para fazer isso em grandes negócios que estão [ou estavam...] dando certo.

strateegia é um sistema operacional para estruturar e orquestrar ações de 
inovação digital aberta, distribuída, em negócios nascentes, legados e na 
integração de negócios nascentes vinculados a negócios legados.

strateegia é para pensar, de certa forma livremente, mas sempre em contexto, 
como competir em qualquer tipo de ecossistema de negócios. Não é “livre 
pensar, é só pensar”, mas pensar E agir com foco na criação de novos negócios 
digitais e inovadores, de crescimento empreendedor. Simples –e difícil- assim.

novos negócios inovadores
todo negócio deveria cuidar –bem- de [novas] oportunidades o tempo todo

negócios legados negócios nascentes

demanda inovação

oferece inovação
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Não adianta nada falhar rápido se você não faz ideia do 
que está tentando aprender tentando. Porque você 
deveria ter uma ESTRATÉGIA para tentar. 

Quem tem uma estratégia pode ter pressa. Há uma 
diferença fundamental entre os que têm pressa e os 
desesperados. Apesar de ambos talvez estarem na mesma 
velocidade, os primeiros sabem o que estão tentando 
fazer e o que querem aprender tentando, enquanto os 
segundos só estão correndo desorientados, perdendo, 
principalmente, quase todo o pouco tempo que têm.

strateegia parte do princípio fundador de que toda a 
aventura empreendedora deve ser baseada em estratégia, 
sua concepção, prototipação, execução e evolução. De 
forma ampla. E todo negócio vai precisar, em diferentes 
momentos, rever caminhos e fazer escolhas estratégicas 
que ainda não fez, inclusive abandonar boas estratégias 
que deram certo... até agora.

Quanto mais -e mais rápido- um negócio ou organização 
precisa mudar, mais estratégia ela precisa.

estratégia é o ponto de partida

ponto de partida

hipótese A

hipótese Z

ponto de decisão

•••

e estratégia é o ponto de chegada
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Um dos componentes mais comuns no ambiente de 
inovação é o MVP [minimum viable product]. Todo negócio 
nascente e um bom número de negócios legados vive 
numa corrida para construir um MVP o quanto antes.

Para strateegia, a ponte entre uma idéia apaixonante [MLI] 
e um produto minimamente viável [MVP] é o desenho de 
uma estratégia –também mínima- que questione, inclusive, 
a viabilidade da MLI, do MVP... e dela própria.

A diferenciação entre pular de uma idéia para um produto 
e elaborar uma estratégia inicial como ponte entre os dois 
se baseia em design como pensamento, a abordagem de 
concepção e utilização do framework strateegia.

Uma estratégia mínima viável demanda muito mais que 
uma ideia; é preciso identificar cenários, conhecer hábitos 
e comportamentos de pessoas, avaliar oportunidades e 
investigar soluções e tecnologias existentes antes de se 
decidir por uma ideia apaixonante. Em strateegia, ideias 
são resultados de um processo de observação imersiva 
em ambientes reais e servem como base para desenvolver 
estratégias e, a partir delas, produtos e serviços.

estratégia fazendo a ponte

MVS MVPMLI

caminho usual

caminho 
strateegia

minimum lovable
idea

minimum viable
strategy

minimum viable
product
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archi poiesis praxis paideia

A prática de inovação em strateegia começa pela 
construção de uma estratégia minimamente viável [MVS] 
em um processo de co-criação nos laboratórios archi.

A partir da MVS trabalhamos a construção de um produto 
minimanente viável [MVP] para ser testado em grupos 
controlados a ajustado recorrentemente de forma iterativa 
e experimental durante o poiesis.

No praxis, o MVP é publicado para o mercado e validado, 
redesenhado em um formato de negócio minimamente 
viável [MVB], já em condições iniciais de operar em escala 
e de forma sustentável.

Finalmente, com o MVB no mercado, iniciamos a fase 
paideia dos laboratórios de strateegia, com o objetivo de 
escalar o negócio, redesenhando caminhos que apontem 
para uma [ou parte de uma] plataforma minimamente 
escalável [MSP], potencialmente pronta para ser uma das 
principais protagonistas em seu ecossistema.

inovação estratégica, prática

MVS MVP MVB MSP

no estágio archi de 
strateegia rodamos um 
processo de co-criação

com o cliente para definir 
uma primeira estratégia

minimanente viável

em poiesis, construímos e 
testamos protótipos

minimamente viáveis para 
validar hipóteses com 

potenciais usuários

em praxis, iniciamos o 
desenho e construção de 
um negócio minimamente 

viável, externalizando 
[publicando] a proposta 

no mercado para 
aprender com resultados 

práticos, reais

em paideia, o negócio 
inicia a fase de potencial 

de escalabilidade para ser 
amplamente divulgado e 

tornar-se protagonista em 
seu ecossistema

minimum viable
business

minimum viable
strategy

minimum viable
product

minimum scalable
platform
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A fase archi da elaboração estratégica é onde se estuda, 
avalia e decide porque e como iniciar um projeto, tendo 
acesso a muito menos informação e conhecimento do que 
será o caso quando já houver [por exemplo] um protótipo 
de um produto ou serviço. 

Aqui procuramos definir o que convencionamos chamar 
de estratégia minimamente viável [MVS], que tem por 
objetivo definir caminhos estratégicos que são úteis o 
suficiente para definir as diretrizes iniciais para um esforço 
e eficaz a ponto de ser executada com resultados visíveis.

Isso reduz riscos e evita a falsa ideia de que um produto é 
a estratégia ou ainda que uma estratégia é algo que pode 
ser totalmente definido a priori, independente da tática e 
atividades, sem falar de problema, negócio e contexto.

em strateegia, uma MVS fornece sugestões divergentes e 
restrições convergentes necessárias [e talvez suficientes] 
para o time refletir e redefinir seu caminho estratégico 
[digital] sempre que for preciso.

minimum viable [digital] strategy

MVSminimum viable 

archi

minimum viable
strategy

suficiente para 
definir diretrizes  

eficiente a ponto 
de ser executada
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minimum viable [digital] product

Um produto minimamente viável [MVP] é uma versão de 
um produto ou serviço que é ao mesmo tempo suficiente 
para ser usada E eficiente para ser testada, demandando o 
menor esforço possível de quem está tentando resolver o 
problema. Um MVP pode –e deve- ser usado uma pré-
solução funcional que entrega o principal valor da solução 
sendo discutida para resolver um problema. 

No poiesis, definimos os limites de um MVP dentro do 
contexto de uma estratégia minimamente viável [MVS],
realizamos o esforço de desenvolvimento e testamos, em 
grupos controlados de potenciais usuários para validar 
hipóteses da combinação MVS * MVP, antes de testes e 
lançamento aberto no mercado.

Em strateegia, um MVP evolui em ciclos iterativos, sempre 
no contexto da MVS.

MVP

minimum viable
product

minimum viable 

poiesis

suficiente para 
ser usado  

eficiente para 
ser testado
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minimum viable [digital] business
Um negócio minimamente viável [MVB] é o menor negócio, do 
ponto de vista de escopo, escala, complexidade,... que obtém 
receitas previsíveis [por período de tempo] e repetidamente 
[operando de forma consistente], realizado com o menor 
esforço e investimento, no menor tempo possível. Claro que 
um MVB é algo muito mais difícil de fazer do que um MVP; e 
você não pode fazer o segundo achando que está fazendo o 
primeiro, que reúne um conjunto de características próprias, 
como –por exemplo- ser sustentável num “mercado mínimo”.

Outra característica de um [MVB] é o entendimento de que 
deve haver os recursos, não apenas financeiros, mínimos para 
operar num mercado real. Isso inclui o time e as parcerias que 
o tornam factível, e talvez as regras de mercado que o tornam
possível.

Além disso, um MVB não pode nascer engessado, cheio de 
regras de controle; é preciso flexibilidade e adaptabilidade, 
num negócio que está tentando entrar num mercado.

MVB

minimum viable
business

minimum viable 

praxis

suficiente para 
ser publicado  

eficaz para 
ser sustentável

64



minimum scalable [digital] platform
Uma plataforma minimamente escalável [MSP] é capaz de 
aumentar sua capacidade de criação, entrega e captura de 
valor sem aumentar os custos na mesma proporção. E isso 
depende das fontes de escala da plataforma; as escolhas feitas 
na MSP influenciam e [in]viabilizam o desenho final do modelo 
de negócios e devem ser testadas exaustivamente no começo 
deste estágio do processo. Depois, é a vida real.

Na vida real, por outro lado, tudo muda o tempo todo, 
especialmente numa economia de plataformas. As premissas 
competitivas terão que continuar sendo testadas de forma 
iterativa e incremental... como se num estágio de plataforma 
graduada, no mercado, vivêssemos um ciclo permanente de 
M[VS, VP, VB, SP]. Parece complexo, e é; assim é a vida real.

Numa economia de plataformas, todos os negócios serão ou 
farão parte de plataformas. E uma plataforma depende muito 
de talentos experientes, compartilhando propósitos e objetivos 
claros para escalar. Mais, muito mais do que de tecnologia.

MSP

minimum scalable
platform

minimum scalable 

paideia

suficiente para 
ser relevante  

efetivo para 
ser protagonista
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Ferramentas
de Conversação

A construção de futuros NÃO acontece por 
monólogos.



A aplicação do framework strateegia, na prática, ocorre através de ferramentas
que conectam o analógico e o digital com a intenção de promover conversações 
entre pessoas no contexto dos métodos [de trabalho], dos sistemas [de 
tecnologia], dos modelos [de negócio] e dos indicadores [de performance].

As ferramentas de strateegia promovem a interação dialógica entre pessoas com 
diferentes especialidades que dão suporte ao desenvolvimento de negócios 
inovadores em torno de um ambiente de troca situada de experiências de 
criação, desenvolvimento e disseminação de negócios no [e para o] futuro digital.

Em strateegia é diálogo, a troca de informação e conhecimento para promover 
inovação, em um processo contínuo de aproximação de múltiplas visões de 
mundo. strateegia cria as estruturas e fluxos que servem de arcabouço para a 
construção de conversações em contexto que, por sua vez, levam à [re]criação da 
cultura de um negócio [dentro de uma organização] ou da organização como um 
todo, com o objetivo de estabelecer um estado digital nativo no negócio.

E essas conversas, para serem estratégicas de verdade, têm que envolver todos 
os agentes dos quais o negócio depende ou virá a depender.

.

Conversar como Premissa
Conversação estruturada para integrar perspectivas diferentes

tecnologia

design

performance

negócios

digital

estratégia
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a versão inicial da 
ferramenta entrega o 
valor mínimo para as 

pessoas perceberem sua 
utilidade

Ferramentas Úteis
A construção das ferramentas para aplicação do framework 
strateegia é ancorada em uma abordagem de design que 
propõe um caminho para desenvolvimento evolutivo de 
produtos e serviços.

A evolução proposta por essa abordagem pressupõe que cada 
estágio ou versão da ferramenta em desenvolvimento deve 
entregar o valor mínimo necessário para ser útil a quem a 
utilizará, permitindo validar sua principal utilidade
-momentânea, quando é o caso- de maneira progressiva.

É claro que estamos usando strateegia para desenvolver 
ferramentas para usar strateegia. Começamos por uma 
ferramenta física [cartões impressos] que utilizam códigos QR 
para integrar o digital ao analógico na aplicação de strateegia.

A partir das validações da versão impressa, passamos para uma 
ferramenta digital. As duas ferramentas se complementam para 
a aplicação do framework strateegia, promovendo diálogos 
presenciais e remotos em torno da construção de estratégias 
inovadoras de transformação digital.

uma versão otimizada 
tecnologicamente começa 
a incorporar funções que 

ampliam sua utilidade

uma versão mais 
abrangente em termos dos
das demandas dos usuários 
permite monitorar e testar 
sua utilidade no mercado 

aberto

ferramentas maduras com 
múltiplas funções 

desenhadas a partir das 
experiências de uso tem 

utilidade para escalar
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Ferramenta Dialógica
A ferramenta impressa, o kit strateegia, foi desenvolvido para ser 
aplicado presencialmente com times que estão tentando desenhar 
novos negócios ou em situações onde há legados a transformar.

O kit strateegia funciona como um jogo de tabuleiro –com o mapa 
modular no tempo exercendo exatamente tal papel- onde o desafio 
dos participantes –que são jogadores, neste contexto- é desenhar 
estratégias de inovação –sejam de adaptação, evoluções ou a partir 
da escolha e aplicação dos componentes das caixas de métodos [de 
trabalho], sistemas [de tecnologia], indicadores [de performance] e 
modelos [de negócios].

Em torno do mapa modular no tempo, os muitos atores envolvidos 
no processo pesquisam, propõem, debatem, criam conhecimento e 
constroem microestratégias e suas associações, numa cocriação de 
alternativas estratégicas para negócios nascentes ou legados. 

Um diálogo aberto, interativo, iterativo, incremental e provocador. As 
ferramentas dão suporte à complexidade das conversações que 
criam estratégias. Ao mesmo tempo, devem ser simples, sofisticadas 
e efetivas. Não é nada simples entregar tudo isso ao mesmo tempo.

+

+

+

++

++
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Kit strateegia
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Ferramenta Dialógica Digital
A plataforma strateegia.digital foi desenhada e desenvolvida para 
ampliar o acesso ao framework strateegia, na prática, por quem 
procura uma maneira simples, eficiente, flexível e iterativa para 
construção de futuros digitais.

A interface de strateegia.digital faz referência intencional a sistemas 
digitais de trocas de mensagens. Para estruturar o diálogo, os grupos
de conversas foram trocados por projetos e mensagens se tornaram 
módulos das caixas de ferramentas do framework strateegia. O 
resultado –e não só dessa troca, claro- é um ambiente digital para 
criação de conversações –emergentes- em contexto.

A analogia a sistemas de mensagens é dual; por um lado, há uma 
conotação prática: bilhões de pessoas usam ferramentas com tal 
interface; por outro, há uma referência conceitual: a construção de 
conversações em contexto, mas agora como mecanismo basilar para 
desenhar estratégias emergentes.

A interface de strateegia.digital é um convite explícito ao diálogo
entre os atores envolvidos na construção de futuros digitais. Mas a 
plataforma, por trás, faz muito mais do que isso: cuida de tempos, 
fluxos, dados e decisões, de forma segura e escalável.
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Ferramenta Adaptativa
Inicialmente, strateegia.digital foi concebida para instanciar os labs de 
performance e experimentação [archi – poiesis – praxis - paideia] do 
framework strateegia.

No entanto, enquanto plataforma, strateegia.digital tem o foco na 
aplicação prática, tanto no mercado quanto na academia, e portanto, 
está preparada para instanciar diferentes frameworks de inovação 
em função das experiências ou preferências de cada usuário.

Nesse sentido, em strateegia.digital é possível, por exemplo, tanto 
instanciar um framework de inovação baseado nos labs de 
experimentação e performance do framework strateegia quanto 
frameworks que utilizam processos como o design thinking clássico
[empatia - definição - ideação - prototipação - validação] ou o duplo 
diamante [descobrir – definir – desenvolver - distribuir] ou qualquer 
outro processo de inovação baseado em fases e aplicação de 
métodos [de trabalho], sistemas [de tecnologia], indicadores [de 
perfomance] e modelos [de negócios].

Da mesma forma, strateegia.digital permite instanciar frameworks 
utilizados na academia, especialmente nas disciplinas de inovação, 
como, por exemplo, value analysis [john chris jones] ou morphology of
design de [morris asimow]. 

strateegia labs

archi poiesis praxis paideia

design thinking clássico

empatia   definição   ideação  prototipação   validação

value analysis

divergência   transformação   convergência
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Suporte a strateegia e Métodos do Mercado

design thinking clássicostrateegia labs duplo diamante

archi   poiesis   praxis   paideia empatia    definição    ideação   prototipação    validação descobrir    definir    desenvolver    distribuir

…

!
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Suporte a Múltiplas Abordagens Acadêmicas

morphology of design
morris asimow

systematic method
bruce archer

value analysis
john chris jones

programa  coleta   análise   síntese   hipóteses   comunicaçãoviabilidade   criação   solução divergência   transformação   convergência

…

!
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Índice de
Proficiência

O caminho para o futuro digital NÃO é o das 
máquinas, é o das pessoas.



Na medida que avançam no mapa modular do tempo de strateegia, as pessoas 
evoluem suas competências e habilidades estratégicas como parte do processo 
de troca de uma cultura analógica para o paradigma digital. 

Para mensurar o grau de maturidade digital de pessoas e negócios, criamos um 
indicador de proficiência em strateegia, um valor que representa o entendimento 
e engajamento com métodos [de trabalho], sistemas [de tecnologia], modelos [de 
negócios] e indicadores [de performance] típicos da economia de plataformas 
[digitais].

Para definir indicadores de proficiência em strateegia usamos o modelo KQIs [key
quality indicators], mecanismos de indicação de qualidade baseado em avaliações 
360 graus realizadas pela comunidade associada ao desenvolvimento de uma 
estratégia. Não se trata de atribuir notas. Ao contrário: o desenvolvimento de 
uma estratégia digital é sempre colaborativo, de criação de conflitos criativos, de 
elicitação, criação e compartilhamento de conhecimento, de evolução do todo. 
Assim, KQIs não são absolutos nem iguais em todos os esforços: dependem do 
que se planejou atingir na partida e do que se enfrentou no caminho.

Aculturação como Premissa
Processo que envolve diferentes perspectivas de mundo

tecnologia

design

performance

negócios

digital

estratégia
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Para mensurar a evolução do grau de maturidade de pessoas e 
negócios em torno da cultura digital é preciso inicialmente atribuir 
pesos para cada unidade das caixas de ferramentas de strateegia. 

Os pesos são definidos por uma equipe de especialistas de 
acordo com o grau de complexidade do desafio e proximidade do 
atual estágio do negócio à posição em que se almeja numa 
economia de plataformas digitais.

A escala de pesos varia de 1 a 20 para dar conta da diversidade de 
métodos [de trabalho], sistemas [de tecnologia], modelos [de 
negócios] e indicadores [de performance] de strateegia.

Na imagem ao lado estão exemplos de pesos atribuídos a alguns 
módulos das caixas de ferramentas. Os pesos podem não ser 
estáticos, porque os contextos competitivos são dinâmicos; a cada 
estágio do processo de transformação, e mesmo dentro de um 
estágio, os pesos podem mudar, para refletir, ao mesmo tempo, 
[novos] desafios e aprendizados. Por mais que um negócio, de 
qualquer tamanho, imagine que o mundo gira em torno dele... a 
verdade é muito diferente. E pur si muove... diria Galileo Galilei.

Complexidade Ponderada

exemplos de ponderação de 
módulos das caixas de 

ferramentas

10 7

6 19
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Os índices para pessoas monitoram seu desempenho e dosseus
negócios a partir dos pesos atribuídos aos módulos das caixas de 
ferramentas em contextos específicos, e daí medimos seus índices 
de proficiência em strateegia.

Utilizamos um sistema de avaliação onde todos os agentes da 
comunidade são estimulados a pontuar o quanto cada pessoa 
envolvida com a criação ou transformação do negócio desenvolveu 
competências nos métodos [de trabalho], sistemas [de tecnologia], 
modelos [de negócios] e indicadores [de performance] que fazem 
parte de strateegia.

Os valores pontuados são ponderados em função dos pesos dos 
módulos de strateegia no contexto em questão, para chegar a 
valores percentuais de competência por caixa de ferramentas. 

Mas isso só funciona quando se entende que cada pessoa tem seu 
ritmo e interesses distintos em múltiplos aspectos da cultura digital.
As trocas e o amadurecimento que são a essência da aculturação 
proposta por strateegia dependem desse mix de entendimentos e 
competências; identificar expertise e combinar especialistas, em 
times de variadas facetas, vai acelerar, e muito, a transformação.

Índices para Pessoas

27%

52%

56%

74%

43%

32%

92%

18%

19%

15%

53%

61%

pessoa A pessoa B
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strateegia mede o avanço dos processos de adaptação e evolução e 
transformação digital dos negócios em termos de uma composição  do 
índice de proficiência de pessoas e indicadores [de performance] do 
negócio, em relação ao ecossistema no qual está inserido, e levando em 
conta o que se quer alcançar como resultado da aplicação do framework.

Os valores ponderados da composição dos índices de proficiência das 
pessoas e a resultante dos indicadores [de performance] do negócio 
formam um índice de desempenho em strateegia que, ao ser detalhado, 
aponta para as potencialidades e os desafios do negócio na economia de 
plataformas digitais e, ao mesmo tempo, alerta para as dificuldades que 
devem ser ultrapassadas, levando em conta –sempre- o que se planejou 
atingir no caminho para o digital .

Na prática é através desse índice que strateegia auxilia o acompanhamento 
da evolução de estratégias de negócios [digitais] [inovadores]. É preciso 
deixar claro que um negócio, na economia de plataformas e ecossistemas, 
nunca está pronto e que isso é representado nesse índice: se a atividade 
inovadora –e transformadora- de um negócio diminui, ou para, ele vai 
sendo, paulatinamente, ultrapassado pela competição. É só aplicar as 
avaliações correspondentes que o atraso começa ser notado, rápido.

Índices para Negócios

média do 
negócio

média das 
pessoas

índice de evolução do negócio

54%62%

33%
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Histórias
de Sucesso

O futuro NÃO é pré-definido, é programável.



A partir de experiências diversas com negócios nascentes, legados e híbridos, 
construímos três histórias que contam como strateegia ajuda negócios na 
construção de seus futuros.

As histórias usam uma estrutura intencionalmente similar que permite uma 
comparação mais clara entre as diferentes abordagens do uso de strateegia.

As histórias a seguir não são, no entanto, narrativas estratégicas, não foram escritas 
com tal finalidade, mas para transmitir a ideia de como um de se transforma num 
para. Mesmo concisas, são abrangentes. São simples e diretas, mas com amplo 
espaço deixado à imaginação, do que poderia ser [ou ter sido] um processo de 
transformação num contexto semelhante.

Fossem narrativas estratégicas, começariam por um propósito compartilhado e 
explicariam como satisfazê-lo. Mas não nessas histórias. A gente deixou tudo isso à 
sua imaginação. Não só porque sonhar é parte integral do processo criativo, mas 
porque é incontornável aos humanos de todos os lugares e vieses. 

E porque, como dizia Cervantes. “Quando se sonha sozinho é apenas um sonho. 
Quando se sonha juntos é o começo da realidade.”

futuros programáveis
histórias do passado que contam o futuro

ERA UMA VEZ QUE TODOS OS 
DIAS

ATÉ QUE UM DIA

E POR CAUSA 
DISSO

E DESDE ENTÃO ATÉ QUE 
FINALMENTE
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negócios legados

5
foram então conversar com 
a tds.company, um negócio 
de transformar, desenhar e 
construir futuros digitais em 

todos os mercados

360 dias depois, o negócio digital 
havia escalado [MSB], se tornado 

relevante para o negócio 
tradicional e começado a mudar 

a cultura do analógico para o 
futuro digital em todos os 

setores da companhia

10

era uma vez uma 
companhia tradicional, 

de muito sucesso no seu 
mercado tradicional

iniciaram uma jornada com 
strateegia, um framework 
inovador da tds.company

construído para levar 
negócios ao futuro digital

6

1
apesar dos ótimos 

resultados, parte do seu 
time estava preocupado 

com o futuro digital

em 30 dias já tinham 
desenhado, junto com a 

tds.company, uma 
estratégia minimamente 

viável [MVS] para o futuro 
digital do seu negócio

7

2
já haviam trabalhado com 

grandes provedores de 
tecnologia para ajudar a 
entender o futuro digital

a partir de então, 
construíram um produto 

digital minimamente viável 
[MVP] e testaram com 

potenciais usuários, isso 
em pouco mais de 90 dias

8

3
mas as soluções eram 

puramente tecnológicas 
e pareciam insuficientes 
para dar conta do futuro 

do negócio

com o sucesso dos testes, 
lançaram o produto no 
mercado e em mais 120 
dias tinham um negócio 

minimanente viável [MVB] 
em um novo ecossistema

9

4
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negócios nascentes

5
...sentia que faltava algo, ou 
muito, pois não conseguiam 

direcionar o negócio, até 
aqui de muitas aspirações e 

poucas capacidades

um ano depois, o time havia se 
transformado num negócio e 

estava se preparando para 
ganhar volume, desenhando seu 
negócio minimamente escalável 

[MSB] com strateegia.digital

10

era uma vez um pequeno 
grupo de pessoas que se 

uniu para iniciar um 
negócio inovador

foi então que conheceram 
strateegia.digital, uma 
plataforma que auxilia 

negócios nascentes e legados a 
construir e operar o design 

estratégico do negócio

6

1
apesar do conhecimento 
técnico do time, tinham 

muita dificuldade em 
tirar o negócio do papel

em poucas semanas já tinham 
desenhado uma estratégia 
minimamente viável [MVS], 

usando strateegia.digital com 
apoio do time de mentores da 

tds.company

7

2
o time participou de 
alguns eventos para 

startups, aprendeu um 
monte de coisas novas

a partir de então, 
redesenharam um produto 
minimamente viável [MVP] e 

testaram com potenciais 
usuários em algumas semanas 

a mais de trabalho

8

3
melhorou seus produtos, 
repensou entendimentos 
de mercado, tecnologias 

e seus usos, mas...

com o sucesso dos testes, 
lançaram um primeiro 
produto no mercado e 
iniciaram, de fato, um 
negócio minimamente 

viável [MVB]

9

4
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negócios híbridos

5
...o time criou eventos para atrair 
startups para perto do negócio e 
entender o cenário de inovação 

digital do seu ecossistema

num ciclo de 360 dias, o processo 
de integração havia escalado 

[MSB], se tornado relevante para 
toda a companhia e os levado à 

posição de protagonistas do futuro 
digital do seu ecossistema

10

era uma vez um grande 
negócio com alta 

penetração no seu 
mercado analógico

alguma hora descobriram a 
tds.company e a combinação de 

strateegia e strateegia.digital, 
que começou a ser usada como 

plataforma de inovação e 
transformação digital,

6

1
a empresa tinha ótimos 
resultados históricos e 

uma imagem positiva em 
todo o ecossistema

em um mês, havia uma 
estratégia minimamente viável 
[MVS], usando strateegia, com 
o apoio da tds.company, para 
associar startups às demandas 

de inovação do negócio 

7

2
mas estavam distantes das 
mudanças que negócios do 

ecossistema realizavam para 
criar algum futuro digital

em mais um mês, um produto 
minimamente viável [MVP] 

para atrair e integrar startups 
às demandas de inovação do 
negócio estava sendo testado 

no mundo real

8

3
as lideranças destacaram 

um time para construir uma 
estratégia de inovação com 
o foco no futuro digital e...

os testes ajudaram a evoluir o 
produto [como serviço], o que 

levou a um negócio [MVB] 
minimamente viável de 

integração de startups às 
demandas de inovação

9

4
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Sobre

somos um negócio de levar negócios para o futuro, 
nosso objetivo é apoiar a transformação de negócios
nascentes e legados nas jornadas de transição entre 
o presente analógico e o futuro digital.

tds.company

é um framework de estratégia digital para adaptação, 
evolução e transformação de negócios analógicos em
plataformas e ecossistemas digitais, desenvolvido ao
longo de mais de uma década de experiência no 
mercado e muitas na academia.

strateegia

tds.company
contato@tds.company

+55  (81)  996967777 [fone/whatsapp]

Rua da Guia, 217
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RECIFE - BRASIL
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