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O nosso modelo de
atuação
O nosso modelo de Consultoria é ORIGINAL,
aposta na CRIATIVIDADE e na INOVAÇÃO,
tendo foco em RESULTADOS, que se
pretendem RÁPIDOS e com QUALIDADE.

É útil para start-ups (especialmente útil),
assim como para pequenas, médias ou
grandes empresas. Temos a VANTAGEM de
ser independentes, logo de não estar sujeitos
a metodologias standard nem a (re) utilizar
trabalhos-tipo. Fazemos tudo com gosto pelo
resultado a atingir, com uma verdadeira
avaliação das necessidades e COM OS
CLIENTES!

Todos os métodos e técnicas utilizados
integram o UpSideUp Innovative Business
Model® framework.

Exemplo prático da nossa actuação:

Imagine que nos solicitava um serviço para
apoiar no desenvolvimento de um novo
processo, verdadeiramente inovador, para a
sua área fabril, como forma de levar a um
aumento de produtividade bem como da
satisfação do pessoal dessa área fabril.

Poderíamos fazer esse trabalho em duas
etapas - como temos assistido
frequentemente: um breve (ou longo)
levantamento e um extenso documento (não
necessariamente válido) com uma complexa
análise estratégica e uma solução-tipo,
devidamente comprovada
noutros mercados, face a uma grande
experiência internacional (eventualmente uma
boa solução, difícil de implementar face aos
recursos disponíveis ou não adequada à
nossa cultura).

Mas não é assim que atuamos!

Então como abordaremos uma situação
destas?

Avaliamos o pedido com atenção e
desenvolvemos conjuntamente a nossa
abordagem.

Depois apresentamos a nossa melhor
proposta, dentro de determinados limites de
atuação mínimos e máximos - facilmente
identificados pelo cliente e também de medir
e validar - e após aprovação executamos.

Então é natural que comece a ver pessoas a
“viver” na sua empresa. Podem ser gestores,
designers, antropólogos, engenheiros,
sociólogos, psicólogos, ou outros. São feitas
entrevistas, são analisados e registados os
processos atuais, são avaliados os recursos
e produzida uma análise onde será
espelhada a diferença entre a situação atual
e a pretendida. Essa análise é depois
partilhada e validada consigo e com a sua
equipa. Se estiver correta poderão ser feitas
sessões de trabalho criativas, com a
participação de representantes dos diversos
níveis envolvidos e será esboçada a solução
a propor.

Essa solução é então transposta para um
documento simples, tão visual e esquemático
quanto possível e de novo partilhado e
validado consigo, por forma a que, antes da
produção da solução final seja avaliada a sua
adequação e a capacidade de executar.
Após aprovação poderemos acompanhar a
implementação ou entregar um documento
que permita a orientação da implementação.

"...simples,
tão visual e

esquemático
quanto

possível."
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Na prática
Nas nossas atividades de consultoria em
inovação, como em todas as atividades da
UpSideUp, há dois fatores sempre
presentes: o impacto da comunicação
visual e a forma inovadora de fazer.

Assim, em Consultoria à Inovação,
dividimos a nossa atuação em 3 fases:

Insight: em que trabalhamos de forma
muito estreita com cada cliente para
identificar exatamente onde estamos e para
onde pretendemos ir (ou o que
pretendemos fazer, melhorar, desenvolver,
criar, etc.);

Deep Dive: uma fase em que
trabalhamos com o cliente trazendo para a
cena todos os recursos necessários e que
tenham sido definidos conjuntamente -
desde os nossos recursos aos recursos do
cliente ou mesmo recursos externos que se
tenham identificado como necessários.
Esta é, normalmente, uma fase mais longa
que a de Insight;

Por fim apresentaremos as conclusões, o
que representa a fase final do serviço

contratado, e esta é a fase de:

Emerge: é aqui que já temos o que ficou
definido. Pode ser que tenha sido
desenvolvido um novo produto, encontrada
e selecionada uma solução criativa para um
problema, podemos ter desenhado novos
processos, pode ter sido criado ou alterado
um ou mais serviços do cliente ou criada
uma área de negócio.

O que entregamos?

O que ficar acordado no início, sempre
acompanhado de uma apresentação
ilucidativa de como o resultado foi
alcançado, o que serve de aprendizagem
para todos os envolvidos em todas as
fases.

Claro que todas estas atividades são feitas
ao abrigo da maior confidencialidade,
conforme patente no nosso Código de
Ética, disponível no nosso site.

"...há dois
fatores sempre
presentes: o
impacto da
comunicação
visual e a forma
inovadora de
fazer."
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Ferramentas e seu
impacto
Mais atrás falámos das várias fases de uma
intervenção e, em cada uma delas, podemos
usar várias ferramentas, de acordo com o
que se pretenda fazer e com os objetivos a
alcançar.

OBTER CONSENSO

Quer no início quer ao longo de diversas
fases de um projeto de inovação, é
importante ter e manter uma equipa focada e
com a sensação de que o projeto é seu -
pois de facto é-o!

Assim, utilizamos metodologias de
Facilitação, nomeadamente Facilitação
Visual, como forma de integrar todos os
elementos e assim garantir o consenso
através da participação ativa.

INFORMAÇÃO e DECISÃO

A obtenção de informação é muito
importante desde a fase de Insight, mas
também ao longo de todo o projeto.

Optamos assim muitas vezes por integrar
nestes projetos uma forte componente de
Graphic Recording, pois o registo gráfico das
diversas exposições e apresentações em
reuniões ou workshops, garante uma recolha
de toda a informação-chave e permite a
tomada de decisão, a cada momento, de
forma fundamentada.

Em simultâneo, a utilização de cor, gráficos,
mindmaps e outros registos visuais, ajuda a
despertar a criatividade.

PENSAR A OUTROS NÍVEIS

Queremos obter resultados, precisamos de
muitas ideias, precisamos que as pessoas
pensem de forma diferente do habitual, logo,
na fase de Insight e com base na informação
recolhida, somos, muitas vezes, levados a
desenvolver Templates Visuais, que ajudam

os participantes nas reuniões a saber o que
deles se pretende e a induzir
comportamentos criativos.

EXPANDIR A COMPREENSÃO

É fundamental que todos os elementos
estejam sempre conscientes do que está
sendo feito pelo grupo ou equipa e que
compreendam toda a informação
disponibilizada.

Para conseguir esse objetivo desenvolvemos
Gráficos simples, desenhados à mão ou
digitalmente e preparamos Suportes Visuais
para todas as apresentações que tenham
sempre por base a máxima simplicidade,
síntese e objetividade.

Estamos assim a aumentar os níveis de
compreensão e a melhorar a capacidade de
comunicar através de informação clara e
inequívoca.

ASSIMILAÇÃO

Uma outra ferramenta que podemos
incorporar, sempre que há necessidade de
passar informação a um grande número de
pessoas, é o Vídeo.

Produzimos vídeos de baixo custo, desde os
whiteboard vídeos ou animações de qualquer
tipo até vídeos institucionais, caso o nosso
cliente o pretenda.

"...desenvolver
Templates

Visuais, que
ajudam os

participantes
nas reuniões."
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Design Thinking ou

Service Design
A UpSideUp utiliza o Design Thinking (pode
referir-se a Service Design), um processo
prático e criativo de encontrar ou desenvolver
soluções para problemas ou de encontrar
produtos ou serviços com as características
mais adequadas para satisfazer os desejos ou
ir ao encontro das necessidades do maior
número possível de pessoas, com vista a um
resultado futuro palpável.

Nesse sentido é uma forma de pensar baseada
ou focada nas soluções, com um objetivo
inicial (what if), em vez de se manter focada
num determinado problema (what is). Então,
concentrando no presente e no futuro os
parâmetros do problema e as suas soluções,
tudo é explorado simultaneamente.

O que o diferencia do método científico é que
este se inicia definindo todos os parâmetros
do problema em causa para a definição de um
objetivo. Pelo contrário, o design thinking
começa o processo de resolução de um
problema com uma solução, de forma a definir
parâmetros suficientes para otimizar a procura
de um objetivo. Dessa forma, a solução é o
ponto de partida.

Em que ajuda? Na confirmação de que a ou as
ideias de solução são validadas da melhor
forma possível e pelo maior número de
pessoas possível, quer através de investigação
quer de questionários e de experimentação
com protótipos.

O Design Thinking integra a nossa metodologia
Innovative Business Model® framework
como uma das suas etapas fundamentais e é
utilizado na medida da necessidade e
consoante o que se pretende alcançar.

Um dos nossos objetivos fundamentais é ter
sempre as pessoas no centro de tudo o que
fazemos, seja relacionado com produtos, com
serviços, com processos ou com sistemas.

Visual
A principal razão porque damos tanto ênfase a
metodologias visuais prende-se com o facto
de que todas estas metodologias são
participativas, ou seja, ajudam as pessoas a
visualizar e permitem-lhes interagir em
qualquer situação, seja qual for o seu nível de
literacia ou a sua formação académica.

Por esta via proporcionamos aos nossos
clientes ferramentas para uso durante o
projeto em que estamos envolvidos e, em
simultâneo, deixamos as sementes para que
estas ferramentas e metodologias possam ser
desenvolvidas internamente, na organização,
com ou sem a nossa colaboração.

Se dermos atenção ao trabalho do Professor
Albert Mehrabian (UCLA) e à regra 7/38/55 que
dele derivou, entendemos logo que não dar
atenção à parte visual da comunicação é igual
a desperdiçar uma larga percentagem da
capacidade de comunicação do ser humano e,
seja em processos criativos e de inovação,
seja em quaisquer outros, a comunicação
eficiente é a chave do sucesso!

"...ajudam as
pessoas a
vizualizar e

permitem-lhes
interagir..."
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