
 
 

Esta ferramenta ajuda a definir o time do seu projeto 
de inovação aberta. O que une o time de inovação 
e o diferencia de outras organizações ou equipes é 
que todos estão adotando métodos experimentais 
e colaborativos. Existem seis elementos-chave na 
formação e coordenação desses times: liderança, 
equipe, gestão, recursos, parcerias e monitoramento.

Use essa ferramenta para identificar os talentos 
complementares, os recursos e as estratégias de 
interação e mensuração do trabalho do time do seu 
projeto. Sempre que se inicia um novo desafio, é 
válido convidar pessoas para compor um time de 
talentos complementares, além de distribuir funções 
e processos de trabalho.

Decida sobre quem e como será a liderança do processo 
de cocriação e e como os gestores serão envolvidos; 
 
Identifique quais os talentos disponíveis e necessários 
para o tema do seu projeto, garantindo uma diversidade 
no time;
 
Conversem sobre potenciais parcerias com outros 
órgãos, especialistas, públicos externos e outras 
instituições convergentes ao projeto e de que forma 
podem  ser envolvidos;
 
Faça o levantamento dos recursos de tempo, 
infraestrutura, tecnologias e conhecimentos que serão 
necessários para o trabalho;
 
Defina como será o armazenamento e o 
compartilhamento de informações e da documentação 
do projeto, buscando a gestão do conhecimento.

O QUE É?

PARA QUE SERVE E QUANDO USAR?

COMO USAR?

Inspirado em:  INNOVATION TEAMS AND LABS: A Practice Guide, Nesta, 2014.

Você está na 1ª fase: preparação

TIME DE INOVAÇÃO 2 horas  em grupo dificuldade 

Preparação Lançamento Premiação21 3 4 5 6 7

https://www.nesta.org.uk/toolkit/innovation-teams-and-labs-a-practice-guide/


LIDERANÇA

RECURSOS

Como e por quem a equipe é liderada e administrada. 
Considere as pessoas a quem será necessário reportar.

Como o time gerencia o seu tempo e acessa os 
conhecimentos, infraestruturas e tecnologias necessários.

O tamanho, o conjunto de habilidades, a dinâmica e a 
cultura da equipe, bem como as estratégias específicas de 

recrutamento e desenvolvimento do time.

As principais relações com o governo e agências 
externas, grupos e cidadãos.

Os processos de gestão e coordenação que serão 
utilizados para gerenciar o trabalho do time.

Como o time irá monitorar as informações coletadas 
ao longo da cocriação.

EQUIPE

PARCERIAS

GESTÃO

MONITORAMENTO

TIME DE INOVAÇÃO


