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Sobre este guia
Este é um documento que fornece uma descrição geral sobre a estrutura «ou o framework» e a

mentalidade «ou o mindset» do Purpose Launchpad, que se concentra tanto na geração de

novas iniciativas quanto na evolução de startups e organizações existentes visando um impacto

positivo.

Implementar Purpose Launchpad não se trata de seguir um determinado processo, ou mesmo

fazer uso de um conjunto de ferramentas, trata-se de adquirir um mindset específico que lhe

permitirá desenvolver com êxito uma organização bem-sucedida orientada por propósito.

O mindset correto não será adquirido com a leitura deste guia, e sim através da experiência

real na implementação adequada do Purpose Launchpad e, para isso, recomendamos que

obtenha o suporte de um Mentor certificado Purpose Launchpad e/ou se certifique com o

programa que melhor se adeque às suas necessidades (mentor, praticante, investidor, líder

etc.).

Ademais desta diretriz, as pessoas e organizações que fazem uso do Purpose Launchpad

podem se unir a Purpose Alliance (www.purposealliance.org), onde encontrarão muitos outros

indivíduos e organizações para compartilharem experiências e aprenderem uns com os outros.

Os membros de Purpose Alliance podem ter acesso a recursos abertos que facilitarão suas

respectivas implementações do Purpose Launchpad.

Este guia é apenas o começo, você pode baixá-lo e lê-lo. Você pode entender o framework

Purpose Launchpad, mas a única maneira de realmente obter o mindset é fazendo algo real,

aprendendo com a experiência e se cercando de pessoas com ideias afins. Causemos todos

juntos um impacto massivo e positivo!
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INTRODUÇÃO AO PURPOSE LAUNCHPAD

História
Tudo começou em 2012, quando Francisco Palao (o criador de Purpose Launchpad) começou

a desenvolver as bases de um novo framework visando combinar o estado da arte das

metodologias com ferramentas de inovação para desenvolver iniciativas inovadoras da maneira

correta, bem como propiciar as iniciativas corretas para o mundo. Francisco decidiu fazer isso

seguindo seu propósito (evoluindo a humanidade, aplicando tecnologia, mudança social e

amor) e levando em consideração sua experiência empreendedora orientada por propósito. Ele

queria ajudar outras pessoas a desenvolverem um mindset adequado e obterem o

conhecimento certo, a fim de poderem construir projetos orientados por propósito que mudem o

mundo para melhor.

Francisco começou a experimentar os principais conceitos de Purpose Launchpad em seus

próprios projetos e, quando nasceu Purpose Alliance (www.purposealliance.org), ele a usou

como framework principal para todas as diferentes iniciativas que foram desenvolvidas pela

comunidade. Além de aplicar Purpose Launchpad em projetos reais para testar os conceitos e

garantir que tudo funcionasse, Francisco a compartilhou com um grupo de colaboradores

internacionais que forneceram informações valiosas para que se conseguisse continuar

melhorando o framework. O resultado foi a primeira versão de Purpose Launchpad, lançada

para o mundo em 1º de julho de 2020. Agora, você tem em mãos o guia da terceira iteração de

Purpose Launchpad, lançado em 30 de junho de 2022.

Uma breve retrospectiva da história de Francisco Palao, a qual fornece um pouco mais

de contexto:

Em 2011, Francisco se mudou para o Silicon Valley em busca de novas e melhores maneiras

de inovar. Em pouco tempo, Francisco conheceu Eric Ries em San Francisco e foi exposto à

metodologia Lean Startup, ou Startup Enxuta. Mais tarde, em 2011, Francisco participou de um

programa de Desenvolvimento de Clientes «Customer Development», ministrado por Steve

Blank, na Universidade de Berkeley. Francisco se envolveu bastante em metodologias de

inovação e começou a administrar o Silicon Valley Lean Startup Circle com o apoio de Tristan

Kromer.

Em 2012, Francisco lançou LeanMonitor, uma plataforma on-line para ajudar empreendedores,

inovadores e corporações na implementação de Lean Startup, Customer Development e

Frameworks Ágeis «Agile Frameworks» em seus projetos. Foi nesse momento que Francisco

começou a estender e integrar Frameworks ágeis com Lean Startup e Customer Development

para fornecer uma combinação de todos eles em LeanMonitor. Essa foi a primeira semente de

Purpose Launchpad!
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Durante 2012 e 2013, Francisco colaborou com a Singularity University desenhando um

programa (baseado nos fundamentos de Purpose Launchpad já em desenvolvimento por ele) a

fim de ajudar estudantes e startups a desenvolverem suas iniciativas inovadoras – foi um

processo de 10 semanas chamado 'Lean Startup Development Program'.

Em 2015, Gust.com adquiriu LeanMonitor e Francisco Palao se juntou-se a Salim Ismail para

desenvolverem ainda mais o modelo ExO (Organizações Exponenciais, ou Exponential

Organizations).

No período de 2015 a 2019, Francisco contribuiu sobremaneira para o modelo ExO. Liderou a

criação conjunta do ExO Canvas, bem como desenhou a metodologia ExO Sprint.

Francisco é também o principal coautor do livro ‘Exponential Transformation’, ao lado de Salim

Ismail e Michelle Lapierre; obra na qual apresentaram a ferramenta ExO Canvas e a

metodologia ExO Sprint.

No início de 2020, Francisco foi coautor do livro ‘Propósito Transformador Massivo’, ao lado de

Angel María Herrera, e desenhou o MTP Canvas, visando ajudar organizações e pessoas na

definição de seus respectivos propósitos.

Em março de 2020, como resposta à pandemia global COVID-19, Francisco fundou Purpose

Alliance, uma comunidade global focada em empoderar pessoas extraordinárias para a criação

de um futuro melhor. Entre muitas outras coisas, Purpose Alliance conduz desafios globais para

reunir pessoas, startups e organizações e gerar soluções orientadas por propósito. Todos os

participantes dos desafios fazem uso do Purpose Launchpad, o que tem ajudado na

continuidade da iteração e da melhoria do framework.

Durante os primeiros seis meses de 2020, Francisco abriu o framework para especialistas em

inovação de todo o mundo que forneceram o input final para refinar e melhorar a última versão

do Purpose Launchpad que, por sua vez, foi finalmente lançada em 1º de julho de 2020.

Desde o lançamento oficial de Purpose Launchpad, milhares de empreendedores, startups e

organizações o têm utilizado. Novas aplicações do Purpose Launchpad também foram

desenvolvidas, como o Purpose Launchpad Workshop, Purpose Challenge e Impact Sprint

(para ajudar as organizações a evoluírem para um ecossistema orientado por propósito, bem

como causarem um impacto positivo massivo).

Purpose Alliance também evoluiu para um ecossistema orientado por propósito, com novas

áreas como a Purpose Alliance Academy (a fim de treinar e certificar pessoas em Purpose

Launchpad), Purpose Alliance Evolver (a fim de ajudar empreendedores e empresas a

evoluírem suas startups) e Purpose Alliance Services (a fim de ajudar as organizações a

evoluírem com o mindset correto, com o objetivo de causarem um impacto positivo massivo no
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mundo e em seus negócios); todos eles se alavancando intensamente com o poder do Purpose

Launchpad.

Dois anos após a fundação de Purpose Alliance, em março de 2022, um grupo de indivíduos

colaborou para criar o Purpose Manifesto (www.purposemanifesto.org), com o fim de lançar

uma mensagem importante ao mundo, estabelecendo o contexto perfeito para Purpose

Alliance, como a comunidade, e Purpose Launchpad, como o framework.

No final de 2022, Francisco lançará um novo livro chamado ‘Positive Impact’, focado em

inspirar pessoas e organizações a melhorarem o mundo e suas iniciativas, através da

implementação do Purpose Launchpad.

O mundo despertou, pessoas e organizações não estão apenas procurando fazer as coisas da

maneira correta, mas também fazendo as coisas corretas com o fim de propiciar um mundo

melhor. Este é apenas o começo, acreditamos que a adoção massiva de Purpose Launchpad

esteja apenas começando!

Colaboradores
Purpose Launchpad foi desenhado pelo Francisco Palao com a contribuição de mais de

150 colaboradores, os quais forneceram um enorme feedback.

Para a primeira versão de Purpose Launchpad, os colaboradores ajudaram durante a última

fase do desenvolvimento de Purpose Launchpad. Nenhum dos colaboradores era um Mentor

certificado Purpose Launchpad (visto que os programas de certificação ainda nem mesmo

existiam), então eles forneceram informações para áreas específicas sobre as quais tinham

conhecimento. Posteriormente, vários desses colaboradores se tornaram Mentores Certificados

Purpose Launchpad.

Para a segunda versão de Purpose Launchpad, somente os Mentores Purpose Launchpad

oficialmente certificados estiveram aptos a fornecer input para evoluir o framework, uma vez

que apenas Mentores Purpose Launchpad oficialmente certificados têm uma compreensão

integral do extenso e abrangente framework, bem como do mindset Purpose Launchpad.

Aqui, compartilhamos a lista dos Colaboradores do Purpose Launchpad.

Um grande obrigado a todos eles!

Akshay Cherian Claus Amann George Bandarian Linda Leslie Cortés Pankaj Sarda

Alberto Sánchez Corina Almagro Gerardo Cepeda Porras Lionel Carrillo  Paola Hurtado 

Aleyda Bravo Cano Craig Terblanche Ginés Haro Pastor Luis Alberto Paolo Maria Fincato

Ali Mahir Aksu Cris Madureira Graham Honeywill Luis Marriott Paul Epping

Alistair Hofert Crystal To Horacio Mayorca Mais Jauhary Paula Gialdi Svorcan

Andrea Castelli Daniel Knobelsdorf Ignacio Cuerva Marcelo Russo Pedro Lopez Sela

Andrea Llong Daniel Plotrino Irina Morosanu Vlad María Isabel López Santos Peter Cassel

Andrés Lua David Fernandez Jabeen Quadir Marianne Wyne Pierre Fey
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Andy Manel David Montañes Javier Brea Gómez Mario Barra Rafael Bahamonde Nieto

Ángel María Herrera Diego Soroa Jean de Contades Mario Lanza Raymond Mutagahywa

Angel Milev Duane Fernandes Jen Van Dermeer Marius Gil Mendoza Sahar Albaharna

Angelo Ortega Edmund Komar Jerónimo Pérez Matteo Pacini Sanjay Bhana

Ann Boothello Edson Carillo Jerónimo Saldías Matthias Schneider Satomi Yoshida

Antonio Urquiza Edwin Moreno Joaquín González del Pino Mayank Pandya Scally Tye

Armando Halbinger Elianne Oei Jonalyn Ang Meryl Moritz Selin vural ergur

Asier Basterretxea Ella Orozco Jose Ramon Vasquez Michael Friebe Senen Porcar

Aurelie Couvreur Enrique Suarez Jose Tam Michael Halley Shafique Iqbal 

Bahaa Moukaadm Eric Patel Josep Tomàs Michael Rivers Shahin Enayati

Barry Phillip Erick Contag Juan Carlos Alzate Garcia Michael Smits Simon Nopp

Beatriz Romanos Hernando Fabrice Testa Juan Ramon Ortiz Miguel Angel Rojas Soledad Llorente

Carlos Prieto Carrasco Fabrizio Gramuglio Julia Hitzbleck Miguel Angel Sainz Gongora Sophie Krantz

Carmen Lam Felipe Valdebenito Kai Netthoefel Nick Benson Tristan Kromer

Carol Wong Fernando De los Ríos Karina Besprosvan Nino Baraka Tunc Noyan

Cesar Viera Francesco Derchi Kaushik Banerjee Olga Calvache Vittorio Sommella

Chakradhar Iyyunni Francisco Palao Kelley Rowe Oliver Morbach Werner Smit

Chandresh Pala Francisco Poyatos Kęstutis Mikelėnas Oscar Acosta

Chris Parker Frank Quante Kirsten Westholter Pablo Alvarez

Christian Mueller-Gorman Gabriel Campillo Leandro Núñez Tarifa Pablo Rodríguez Duarte

Clarence Tan Garry Schulz Len Nanjad Paco Briseño

As células com fundo roxo correspondem aos Mentores Purpose Launchpad oficialmente certificados.

Propósito
Purpose Launchpad foi desenvolvido com o proposito de empoderar pessoas e

organizações extraordinárias para criar um mundo melhor.

O mundo enfrenta desafios de todos os tamanhos e tipos e, ao mesmo tempo, tais desafios são

as melhores oportunidades para a criação de algo novo que não apenas resolva o desafio, mas

também tenha um impacto positivo no mundo.

As organizações tradicionais têm uma visão ('o que' querem se tornar no futuro) e uma missão

('como' tornarão realidade sua visão).

Organizações orientadas por propósito têm uma razão clara do 'por que' existem, ademais de

sua visão e missão. O propósito descreve a maneira como tais organizações imaginam um

mundo melhor e fornece a elas um caminho significativo e poderoso a ser seguido. Isso lhes

permite um alcance muito mais amplo e um impacto muito maior. É importante se lembrar de

que os maiores desafios também geram as maiores oportunidades de negócios.

No entanto, também é verdade que construir uma nova organização focada em resolver um

desafio não resolvido (e eventualmente criar um negócio) é muito difícil. O fato de a inovação

ser sempre arriscada e envolver incerteza é apenas um fator, mas a construção de algo novo

transforma os indivíduos em exploradores e esse é outro fator para o qual as pessoas, em sua

maioria, não estão capacitação.
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A maior parte de nossa formação é voltada para evitar o fracasso, passar nos exames, seguir

um caminho pré-estabelecido e desenhar e executar um plano que nos leve ao sucesso.

Para explorar o desconhecido e criar coisas novas, precisamos mais que um conjunto de

etapas e ferramentas, precisamos pensar de forma diferente. É por isso que Purpose

Launchpad foi desenhado de modo a não apenas nos ajudará a criar iniciativas orientadas por

propósito, mas também desenvolver o nosso mindset para que possamos descobrir o caminho

certo para criar uma nova organização, um novo negócio, produto ou serviço que causará um

impacto positivo no mundo.
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Definição
Purpose Launchpad é um Framework Ágil que se aproveita do estado da arte das

metodologias de inovação, visando ajudar as pessoas a operarem com o mindset

correto para gerarem com sucesso novas iniciativas, como startups e/ou novos

produtos, bem como evoluírem as organizações existentes com o fim de causarem um

impacto positivo.

Purpose Launchpad pode ser implementado em três níveis diferentes:

● Como mindset, quando aplicado como um conjunto de valores e princípios levando em

consideração a fase em que a iniciativa se encontra.

● Como um conjunto guiado de ferramentas «guided toolkit» (e como um mindset),

quando aplicado como um conjunto de ferramentas e metodologias para evoluir as

diferentes dimensões (eixos) da iniciativa.

● Como um Framework Ágil (e como um guided toolkit e como um mindset), quando

aplicado de maneira rigorosa, executando periódicos Purpose Launchpad Sprints que

impulsionam a equipe a evoluir continuamente a iniciativa.

Desenvolver a organização, o negócio, o produto ou o serviço inovador correto que possa ter

um impacto positivo não tem a ver com tecnologia, nem mesmo com a aplicação da

metodologia correta, e sim com o mindset com o qual operamos. Portanto, Purpose Launchpad

é uma maneira de obter o mindset correto para se tornar um inovador e/ou empreendedor

orientado por propósito bem sucedido.

No entanto, evoluir o mindset das pessoas não é uma tarefa fácil. A única maneira de fazer isso

é através da experiência incorporada – aprender (e desaprender) por meio da prática. Ao

implementarmos Purpose Launchpad, não apenas desenvolveremos a nossa iniciativa, mas

também o mindset das pessoas; e essa é a evolução mais poderosa que podemos realizar,

uma vez que os projetos podem fracassar, mas as pessoas permanecem e poderão continuar

desenvolvendo novas iniciativas que eventualmente causarão um verdadeiro impacto.
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Beneficiários
Todos podem causar um impacto positivo, sendo assim, Purpose Launchpad pode

ajudar qualquer tipo de pessoa a operar com o mindset correto e a desenvolver com

sucesso suas próprias iniciativas.

Purpose Launchpad pode ser implementado por:

● Executores (Doers): qualquer pessoa pode descobrir seu propósito e tentar viver uma

vida alinhada ao mesmo para que possa causar um impacto (massivo ou local)

conectado ao seu propósito por meio de projetos ou iniciativas pessoais. Nesses

casos, Purpose Launchpad pode ajudar as pessoas a explorarem diferentes ideias

orientadas por propósito e torná-las realidade.

● Empreendedores: construir uma startup é difícil, dada a enorme incerteza que se

destinam a enfrentar. Purpose Launchpad pode ajudar as startups a reduzirem riscos e

causarem um impacto positivo. E não apenas isso, Purpose Launchpad também pode

ajudar empreendedores a alinharem suas startups com seus próprios propósitos.

● Investidores: investir em startups é arriscado. Purpose Launchpad pode ajudar os

investidores a avaliarem adequadamente o status da startup e o mindset da equipe,

visando a tomada de melhores decisões de investimento, ao mesmo tempo em que

apoiem a startup na obtenção de lucro e impacto. Para os investidores, recomendamos

usar o Purpose Launchpad Assessment para entender melhor o status real de uma

iniciativa e constatar se os fundadores estão operando com o mindset correto ou não.

● Inovadores: As organizações existentes precisam evoluir continuamente para

permanecerem relevantes no mundo atual, e o principal desafio que enfrentam é

exatamente a evolução do mindset de suas equipes. Purpose Launchpad auxilia

líderes e gerentes de organizações existentes a lançarem adequadamente novas

iniciativas disruptivas que eventualmente permitirão que os mesmos evoluam seus

modelos de negócios e até mesmo evoluam toda a organização para que se torne um

ecossistema orientado por propósito, a qual é a maior tendência atualmente nos

negócios. Para empresas, recomendamos a realização de Purpose Launchpad

Workshops, Purpose Challenges e/ou Impact Sprints visando trazer o mindset correto

para a organização, bem como respaldar uma evolução bem-sucedida.
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Tipos de iniciativas
Purpose Launchpad pode ser implementado em qualquer tipo de iniciativa inovadora

que vise causar um impacto positivo, desde uma melhoria interna em uma organização

existente, até um novo produto ou serviço, e até mesmo uma nova startup disruptiva.

Os diferentes tipos de iniciativas nos quais podemos implementar Purpose Launchpad são:

● Startups (podem também ser startups corporativas): uma startup é uma organização

temporal em busca de um modelo de negócios replicável e escalável, sob condições de

extrema incerteza. Purpose Launchpad pode ajudar as startups a reduzir os riscos e

encontrar o modelo de negócios correto, ao mesmo tempo em que gera um impacto

positivo. Para startups, recomendamos a aplicação do Purpose Launchpad Sprints de

forma contínua para a obtenção de uma evolução também contínua.

● Novos produtos ou serviços: quando desenvolvemos um novo produto ou serviço, é

necessário que o façamos desde um ponto de vista abrangente, levando em

consideração elementos além do cliente e do próprio produto/serviço, tais como a

comunidade, a conexão com a abundância, a viabilidade financeira etc. Purpose

Launchpad pode ajudar as organizações que lançam um novo produto/serviço a

desenvolvê-lo de forma ágil, levando-se em consideração todos os elementos-chave,

ao mesmo tempo em que o alinha com o propósito da organização de maximizar tanto

o lucro quanto o impacto.

● Novos elementos dentro de organizações ou ecossistemas existentes: quando

desenvolvemos algo novo dentro de uma organização existente (por exemplo, uma

nova plataforma) ou dentro de um ecossistema (por exemplo, lançamento de uma

comunidade), precisamos fazê-lo de um ponto de vista holístico, levando em

consideração muitos elementos diferentes, bem como alinhá-lo com o propósito da

organização/ecossistema. Purpose Launchpad pode ajudar organizações/ecossistemas

a desenvolverem novos elementos de forma ágil, levando em conta todos os

elementos-chave ao mesmo tempo, alinhando-os sempre ao propósito da organização

de maximizar o lucro e o impacto.

● Melhorias internas em organizações ou ecossistemas existentes: quando

pensamos em melhorar algo em uma organização/ecossistema, como um processo ou

sistema existente, também precisamos fazê-lo levando em consideração muitos

elementos diferentes como, por exemplo, quem é o cliente interno. Purpose Launchpad

pode ajudar organizações/ecossistemas a melhorarem os elementos existentes de

maneira ágil, levando em consideração todos os elementos-chave ao mesmo tempo,

alinhando-os ao propósito da organização de maximizar o lucro e o impacto.
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Níveis de implementação

Purpose Launchpad pode ser implementado com o uso de diferentes abordagens: como

um mindset, como um guided toolkit ou como um framework ágil. Dependendo de como

Purpose Launchpad seja implementado, diferentes elementos serão necessários.

● A implementação do Purpose Launchpad como um mindset exigirá principalmente a

consideração dos 5 valores e dos 10 princípios que mencionaremos abaixo, tendo em

conta a fase em que a iniciativa se encontre no Purpose Launchpad. Isso por si só

pode ser um passo muito poderoso para evoluirmos adequadamente a nossa iniciativa

e o mindset das pessoas.

● A implementação do Purpose Launchpad como um guided toolkit exigirá a continuação

da implementação dos princípios e, também, alavancar um conjunto de ferramentas e

ações sugeridas, as quais podem ser encontradas no Purpose Launchpad Repository.

Fazendo isso, poderemos aproveitar o poder de muitas metodologias e ferramentas de

inovação validadas que o Purpose Launchpad integra.

● A implementação do Purpose Launchpad como um framework ágil exigirá a

continuação da implementação dos princípios, levando-se em consideração a base de

conhecimento e, também, adicionar o processo Purpose Launchpad Sprint para

fornecer à equipe e à iniciativa um rigor extra em relação a execução. Fazendo isso,

seremos capazes de evoluir a iniciativa de forma iterativa, levando em conta os

aprendizados validados para minimizar os riscos e maximizar o impacto.

Observe que sempre descrevemos Purpose Launchpad como um framework ágil e um mindset.

No entanto, conforme explicado acima, também podemos implementar Purpose Launchpad de

uma maneira mais simples. A razão para isso é que, em certos contextos ou para algumas

equipes, às vezes basta o foco na essência do Purpose Launchpad, que é o mindset

encapsulado em seus princípios e fases.

Dependendo da maneira como implementarmos Purpose Launchpad, precisaremos usar um

conjunto diferente de elementos. Durante a seção seguinte, descreveremos em detalhes todos

esses elementos e, mais adiante, descreveremos detalhadamente as diferentes formas de

implementação do Purpose Launchpad.
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Aplicações e Ferramentas do Purpose Launchpad
Purpose Launchpad pode ser aplicado em diferentes contextos como um conjunto de

aplicações integradas. Purpose Launchpad em si é fruto da integração de um conjunto

de ferramentas validadas.

Purpose Launchpad é um framework ágil e um mindset que nos ajudará a desenvolver

iniciativas com sucesso para causar impacto.

Purpose Launchpad pode ser aplicado para atingir diferentes tipos de metas em diferentes

contextos, de modo que há um conjunto de aplicações construídas sobre ele.

Ao mesmo tempo, Purpose Launchpad é construído sobre um conjunto de ferramentas que

facilitam a implementação dos conceitos-chave.

As três seções a seguir descreverão em detalhes (1) o framework ágil e o mindset do Purpose

Launchpad, (2) as aplicações que podem ser construídas sobre ele  e (3) as ferramentas que o

Purpose Launchpad pode aproveitar quando implementado em iniciativas específicas.
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O FRAMEWORK ÁGIL E O MINDSET

Princípios do Purpose Launchpad
Os Valores e Princípios do Purpose Launchpad são inspirados nos valores e princípios

do Manifesto do Purpose Launchpad e adaptados para encapsular a essência do

mindset que pessoas e organizações precisam para realmente gerar e desenvolver

iniciativas para causar um impacto positivo. Mesmo que não usemos nenhuma das

ferramentas explicadas nas próximas seções, apenas seguir os valores e princípios do

Purpose Launchpad pode trazer resultados extraordinários.

A implementação adequada do Purpose Launchpad exigirá que sejam seguidos seus cinco

valores:

● Propósito: propósito sobre problema e soluções.

● Ação: ações sobre intenções.

● Aprendizado: dados do cliente sobre nossa própria intuição.

● Abundância: ecossistemas com propósito sobre a concorrência focada no setor.

● Impacto positivo: impacto positivo de longo prazo sobre o lucro de curto prazo.

Cada um dos valores acima tem dois princípios associados, portanto, a implementação

adequada de Purpose Launchpad também exigirá que sejam seguidos seus dez princípios:

● Inspirar as pessoas usando o propósito em vez do produto.

● Concentrar no propósito antes de se concentrar no problema, e concentrar no

problema antes de se concentrar na solução.

● Adaptar o estilo de execução ao contexto.

● Agir com o mindset correto além dos processos e das ferramentas.

● Obter aprendizados validados antes de construir.

● Obter rendimentos significativos antes do investimento.

● Desbloquear a abundância através do propósito.

● Conectar com a abundância e gerá-la em vez de gerenciar a escassez.

● Maximizando o impacto positivo irá maximizar os lucros.

● Medir o progresso através do impacto positivo verificado.

É muito importante mencionar que apenas ler e entender esses valores e princípios não é

suficiente para assimilá-los e ter uma verdadeira evolução do mindset. Como em qualquer

processo de evolução, é necessário tentar e errar.

©Francisco Palao. Esta publicação é oferecida para licença sob a licença Attribution Share-Alike da Creative Commons,
acessível em: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode e descrita de forma resumida em
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/. Ao utilizar este Guia do Purpose Launchpad, você reconhece e concorda
que leu e concorda em estar vinculado aos termos da licença de Atribuição Compartilhada da Creative Commons.



19
Às vezes, não seremos capazes de aplicar corretamente os valores e princípios do Purpose
Launchpad, mas se desenvolvermos uma consciência a respeito disso, lembrando-nos deles e
tentando aprender para o futuro, eventualmente os incorporaremos ao nosso mindset evoluído.
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Fases do Purpose Launchpad
As iniciativas que passam por Purpose Launchpad normalmente se desenvolvem por

três (3) fases distintas (exploração, avaliação e impacto). Dependendo da fase em que se

encontre a iniciativa, Purpose Launchpad será aplicado de forma diferente.

Cada uma das três fases de Purpose Launchpad envolve diferentes tipos de mindset e formas

de desenvolver a iniciativa, conforme explicado abaixo.

Exploração
Quando começamos uma nova iniciativa, há dois desafios que precisamos considerar para

encontrarmos o caminho certo para implementá-la. Por um lado, é importante considerar que

novas ideias são apenas hipóteses que requerem experimentação. Por outro lado, é ainda mais

importante considerar que não conhecemos todas as hipóteses possíveis no início; então

precisaremos descobrir, de igual maneira, as coisas que nem mesmo sabemos que não

sabemos.

Durante a fase de exploração, precisamos olhar ao redor para descobrir todos os diferentes

caminhos possíveis para o desenvolvimento de nossa iniciativa, mantendo o propósito no meio.

Além disso, faremos experimentos iniciais rápidos e leves (entrevistas com clientes, mockups

de produtos, etc.) sem construir qualquer coisa neste momento (lembre-se de que um de

nossos princípios é 'Obter aprendizados validados antes de construir'). Isso nos permitirá

avaliar parcialmente a hipótese para escolhermos o caminho mais promissor para

desenvolvermos ainda mais a nossa iniciativa.

Avaliação
As hipóteses, no entanto, não podem ser totalmente validadas (ou invalidadas) apenas com

experimentos iniciais rápidos e leves. Por exemplo, não podemos validar totalmente uma

solução específica apenas porque um número significativo de clientes em potencial nos disse

que a usaria e até mesmo pagaria por ela. Precisaremos ter clientes reais pagando por isso e

até mesmo tê-los felizes em usar a solução real para validá-la totalmente.

Durante a fase de avaliação começaremos com os testes reais, os quais irão além de apenas

testar a ideia. Isso será feito nas diferentes áreas de nossa iniciativa, visando avaliar se as
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nossas hipóteses parcialmente validadas são verdadeiras ou não. A chave durante a fase de

avaliação será maximizar os aprendizados validados e minimizar o investimento em termos de

tempo e outros recursos. O foco será a iteração da nossa iniciativa com base nos aprendizados

validados, a fim de prepará-la para crescer.

Impacto
O objetivo final que todos nós temos é causar impacto e, em muitos casos, também o lucro.

Para isso, precisaremos otimizar e fazer crescer a nossa iniciativa. Não devemos fazer isso se

ainda não identificamos e validamos o caminho para alcançarmos o nosso propósito; só

podemos fazer isso depois de termos implementado adequadamente as fases de exploração e

avaliação. Então estaremos prontos para causar um impacto massivo.

Na fase de impacto, é chegado o momento de pensarmos em como chegar ao mercado de

massa, como melhorar a experiência do usuário de nossas soluções, como otimizar e até

automatizar as nossas operações. Precisaremos de pessoas focadas na execução, a fim de

levar ao próximo nível a nossa iniciativa, bem como o impacto que podemos causar.

Também é importante mencionar que essas fases não são um processo linear onde atuamos

apenas na fase em que estivermos. As fases do Purpose Launchpad são um processo

cumulativo, o que significa que, quando estamos na fase de exploração, focamos apenas na

implementação da abordagem de exploração. No entanto, quando estamos na fase de

avaliação, também precisamos manter a abordagem de exploração, e quando estamos na fase

de impacto também precisamos manter as abordagens de avaliação e exploração.

O fato de as Fases do Purpose Launchpad não serem um conjunto de etapas que sigam um

processo linear, mas sim um conjunto de modos que devemos aplicar de maneira cumulativa,

é a principal razão pela qual o ícone do Purpose Launchpad mostra um processo cíclico

iterativo onde vemos as diferentes Fases do Purpose Launchpad como camadas, o que

significa que as fases anteriores são também sempre mantidas ativas.
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Eixos do Purpose Launchpad
Os Eixos do Purpose Launchpad (Propósito, Pessoas, Cliente, Sustentabilidade,

Abundância, Processos, Produto e Métricas) são as principais áreas que precisam ser

desenvolvidas para que se defina e/ou evolua com sucesso as iniciativas orientadas por

propósito.

Há uma ordem que tentamos seguir ao trabalhar nos eixos do Purpose Launchpad. O primeiro

eixo é o Propósito (seguindo um dos princípios que diz 'Propósito sobre problema e solução),

visto que o propósito é a estrela do norte que dará direção a tudo o que fizermos. Depois do

Propósito, continuaremos com as Pessoas (para encontrarmos as comunidades e a equipe

adequadas para atingirmos o propósito). E, depois de Propósito e Pessoas, o processo seguirá

com os demais eixos: Cliente, Sustentabilidade, Abundância, Processos, Produto e Métricas.

Como um framework ágil, Purpose Launchpad seguirá uma abordagem iterativa para evoluir os

Eixos do Purpose Launchpad. Isso significa que não seguiremos uma abordagem em cascata

onde desenvolvemos completamente o primeiro eixo (Propósito) antes de começarmos com o

seguinte (Pessoas). Em vez disso, o que faremos é desenvolver todos os eixos ao mesmo

tempo, seguindo uma abordagem iterativa e ágil.

Todos os eixos estão relacionados, então não podemos desenvolver totalmente nenhum deles

sem um mínimo de progresso nos demais. É por isso que faremos iterações rápidas e

completas de todo o loop de (oito) eixos, trabalhando um pouco em cada um deles, antes de

fazermos outra iteração do loop completo, onde poderemos desenvolver ainda mais cada um

dos eixos levando em consideração o progresso anterior nos demais.

Abaixo, explicamos o que é cada um dos Eixos do Purpose Launchpad.
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Propósito
O propósito é a razão pela qual a iniciativa existe. Ele orienta a evolução da iniciativa de modo

que, eventualmente, cause um impacto positivo no mundo, sendo sustentável para o meio

ambiente de forma responsável.

Há também outros elementos importantes relacionados ao Propósito que precisam ser

considerados como parte deste eixo, tais como a Visão (o que queremos nos tornar), a Missão

(como alcançaremos a nossa visão) e um conjunto de Valores (a forma como agimos).

Pessoas
Este eixo representa as comunidades externas que se relacionam e estão alinhadas com o

nosso propósito, bem como a equipe interna que será capaz de desenvolver a iniciativa

orientada por propósito.

No que diz respeito às comunidades externas, será fundamental a identificação de

comunidades de pessoas e/ou organizações que estejam alinhadas ao nosso propósito ou que

possam ajudar de alguma forma a torná-lo realidade. Eventualmente, poderemos querer atrair

e gerenciar a nossa própria comunidade.

Com relação à equipe, será fundamental encontrar as pessoas certas nas diferentes fases do

Purpose Launchpad (exploração, avaliação e impacto), visto que cada fase precisará de

diferentes tipos de mindset e conjuntos de habilidades.

Cliente
Aquelas pessoas e/ou organizações que façam uso e/ou paguem por nossas soluções.

Precisaremos entender completamente seus problemas, os quais serão desafios relacionados

ao nosso propósito, e precisaremos entender como os clientes em diferentes estágios do

mercado (early adopters e mercado de massa, ou mass market) se comportam e como os

mesmos se relacionam com nossa iniciativa.

No início, precisaremos descobrir quem é o nosso cliente (e quem não é); e para isso, é

possível que queiramos executar um processo de Desenvolvimento de Clientes (ou algo

semelhante). Em algum momento, teremos que encontrar Early Adopters para começarmos a

testar a nossa proposta de valor e, finalmente, precisaremos atingir o mass market.

Sustentabilidade
Precisaremos ser sustentáveis   do ponto de vista econômico, então precisaremos ter um

modelo de negócios para conduzir a nossa iniciativa. Além disso, teremos que conduzir as

nossas atividades de forma sustentável, tanto para o planeta quanto para a sociedade. Este

eixo envolve a tríplice sustentabilidade: Planeta, Pessoas e Lucro.
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Abundância
Identificar as fontes de abundância que a nossa iniciativa pode alavancar será fundamental

para que se defina uma abordagem adequada para toda a nossa iniciativa (por exemplo, um

modelo de negócios conectado à abundância). Além disso, precisaremos definir e testar como

nos conectar com essas fontes de abundância e como gerenciá-las adequadamente para,

eventualmente, escalar e causar um impacto massivo.

Processos
A maneira como organizamos a nossa iniciativa para explorar possibilidades e construir a coisa

certa (usando abordagens ágeis), bem como executar as operações diárias de maneira

eficiente (usando abordagens tradicionais de gerenciamento e otimização de processos).

Produto
Definir e construir a solução certa para os diferentes segmentos de clientes. Isso incluirá

diferentes abordagens para as diferentes fases do Purpose Launchpad (protótipo de baixa

fidelidade para a fase de exploração, Produto Mínimo Viável para a fase de avaliação e

produtos otimizados para a fase de impacto).

Métricas
Existem quatro tipos de métricas que precisaremos definir, coletar e acompanhar: contabilidade

financeira, contabilidade de inovação, contabilidade de sustentabilidade e contabilidade de

impacto.

A contabilidade financeira nos ajudará a registrar, resumir e relatar as nossas transações

comerciais por meio de demonstrações financeiras.

A contabilidade de inovação é o principal dado qualitativo e quantitativo necessário para que

possamos avaliar hipóteses, aprender e evoluir adequadamente a nossa iniciativa inovadora,

para que possamos fornecer valor aos nossos clientes. Dependendo da fase do Purpose

Launchpad em que estivermos, algumas métricas serão mais relevantes que outras:

● Os dados qualitativos serão fundamentais para a fase de exploração, possibilitando a

descoberta daquelas coisas que nem sabemos que não sabemos.

● Dados quantitativos focados na medição de valor serão fundamentais para a fase de

avaliação, para que possamos entender o real valor que estamos entregando aos

clientes.

● Dados quantitativos focados em crescimento serão fundamentais para a fase de

impacto, para que possamos entender como poderemos escalar o nosso

negócio/impacto.
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A contabilidade de sustentabilidade ajudará a definir, medir e acompanhar a sua

sustentabilidade em relação ao planeta, às pessoas e ao lucro. Isso significa não comprometer

os recursos de amanhã para executar as atividades de hoje. Diferentes iniciativas podem ter o

mesmo sistema de contabilidade de sustentabilidade.

A contabilidade de impacto será um conjunto de métricas personalizadas que nos ajudarão a

identificar se estamos causando um impacto positivo ou não, bem como o tamanho do mesmo.

Cada iniciativa terá seu próprio sistema de contabilidade de impacto, visto que cada iniciativa

terá um propósito específico que gerará resultados específicos em termos de impacto positivo.

A principal métrica de impacto a ser rastreada como parte de nosso sistema de contabilidade

de impacto é o Starshot: essa é a nossa meta final, é a maneira como tornamos o Propósito

verdadeiro usando uma meta ambiciosa e quantificada. Na verdade, essa métrica é o que

conecta o eixo Métrica com o eixo Propósito, fechando o loop do Purpose Launchpad.
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Radar do Purpose Launchpad Radar

Os eixos do Purpose Launchpad podem estar em diferentes fases de evolução, de acordo com

diferentes fatores. Por exemplo, se não sabemos quem poderia ser os nossos clientes,

diríamos que o eixo Cliente deveria estar em exploração. Porém, se já tivéssemos diversos

clientes e, em sua maioria, estivessem realmente satisfeitos com o produto que estamos

entregando a eles, poderíamos dizer que o eixo Cliente estaria na fase de impacto.

O Purpose Launchpad Radar é uma ferramenta, composta por um gráfico de aranha, que nos

permitirá observar de forma bastante visual as fases de evolução dos Eixos do Purpose

Launchpad, conforme mostrado abaixo:

O Purpose Launchpad Radar atribui um valor numérico (entre 0 e 3), que corresponde a

diferentes fases de evolução, para cada um dos Eixos do Purpose Launchpad, da seguinte

forma:

● Exploração (valor entre 0 e 1; representado em amarelo).

● Avaliação (valor maior que 1 e até 2; representado em azul claro).

● Impacto (valor maior que 2 e até 3; representado em roxo).

Analisando os Eixos do Purpose Launchpad, podemos entender a Fase do Purpose Launchpad

onde se encontra a iniciativa. Normalmente, presumimos que a iniciativa está na Fase do

Purpose Launchpad, onde se encontra a fase mínima de evolução dos Eixos do Purpose

Launchpad. Por exemplo, se todos os Eixos do Purpose Launchpad estiverem em fase de

avaliação, no entanto, mas há dois eixos que ainda estão em exploração, diremos que a

iniciativa ainda se encontra em fase de exploração.
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Alvos do Purpose Launchpad
Dependendo da fase do Purpose Launchpad em que a nossa iniciativa se encontre,

precisaremos atingir diferentes tipos de alvos para cada um dos Eixos do Purpose Launchpad.

A tabela abaixo mostra todos eles:

 ALVOS Exploração Avaliação Impacto

Propósito Descubra o motivo
da iniciativa
(propósito) e defina
uma versão inicial
da estratégia.

Experimente a
abordagem
estratégica proposta
e revise o que for
necessário.

Impulsione a sua
estratégia, a fim de
alcançar o seu
propósito!

Pessoas Aprenda
conectando e
interagindo com
comunidades e
pessoas ligadas ao
seu propósito. Além
disso, comece a
encontrar a sua
equipe.

Encontre a
identidade da sua
comunidade e da sua
equipe com
experiência real.

Escale fortalecendo
a conexão com a
comunidade e
ampliando a equipe.

Cliente Descubra em quais
segmentos de
clientes você deve
se concentrar.

Verifique se os
segmentos
selecionados são
adequados.

Escale o número de
clientes no mercado
de massa, ou mass
market.

Sustentabilidade Defina como você
pode ser
sustentável do
ponto de vista
econômico, social e
ambiental.

Avalie se o seu
modelo de
sustentabilidade
funciona e itere-o, se
necessário.

Aproveite sua tripla
sustentabilidade e
use-a como
alavanca para
causar um impacto
positivo real.

Abundância Descubra fontes
externas de
abundância, e
como gerá-la.

Aprenda como
conectar, gerar e
gerenciar
abundância.

Aumente sua
conexão com fontes
externas de
abundância e a sua
própria geração da
mesma.

Processos Concentre toda
atividade na
descoberta do
caminho mais
promissor.

Experimente com
processos para
aprender a melhor
maneira de realizar a
atividade.

Melhore seus
processos para
otimizar os
resultados.

Produto Traduza sua
Proposta de Valor
em um conceito de
Produto.

Desenvolva um
Produto Mínimo
Viável (MVP) e
satisfaça os seus
primeiros usuários,
ou Early Adopters.

Evolua seu MVP em
um Produto e
otimize a
experiência do
usuário.
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Métrica Descubra o que
você deve medir (e
o que não deve).

Comece a medir
para melhorar.

Continue medindo
para melhorar e
alcançar o seu
propósito.

Observe que os Alvos do Purpose Launchpad não falam sobre ferramentas ou metodologias,

mas sobre a essência do que deve ser alcançado em cada etapa da iniciativa para cada um

dos eixos.

Purpose Launchpad Sprint
O coração do Purpose Launchpad é um Sprint, um time-box de uma, duas ou mais semanas

(dependendo do nível de evolução da iniciativa) durante o qual a equipe faz um progresso real

na evolução dos Eixos do Purpose Launchpad. Um novo Sprint começa imediatamente após a

conclusão do Sprint anterior.

Em um Purpose Launchpad Sprint, existem os seguintes eventos:

● Reunião de planejamento (toda a equipe e o Mentor Purpose Launchpad), para

revisar a evolução da iniciativa e atualizar o backlog para continuar evoluindo. A

reunião de Planejamento deve seguir estas etapas:

o Atualização do Progresso: analisamos os resultados do sprint anterior (de

acordo com o Backlog do Purpose Launchpad) com foco no valor real gerado e

nos aprendizados validados. Também consultamos todos os membros da

equipe a fim de recebermos uma atualização sobre seu estado de ânimo

durante o último sprint.

o Atualização do Radar do Purpose Launchpad: obtemos uma versão atualizada

do Radar do Purpose Launchpad, visando conhecer a Fase em que nos

encontramos atualmente.

o Atualização do Backlog do Purpose Launchpad: baseado no Radar e na Fase

atual do Purpose Launchpad em que nos encontramos; vamos construir um

novo Backlog.

● Reunião de Lançamento (todos os membros da equipe), o Coordenador do Purpose

Launchpad gerencia o Backlog do Purpose Launchpad e também a equipe para fazer

as coisas acontecerem, tentando maximizar os aprendizados.

● Reuniões diárias, a fim de atualizar rapidamente como estão as coisas, criar

transparência sobre o progresso de todos e compartilhar os principais aprendizados

entre os membros da equipe.

©Francisco Palao. Esta publicação é oferecida para licença sob a licença Attribution Share-Alike da Creative Commons,
acessível em: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode e descrita de forma resumida em
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/. Ao utilizar este Guia do Purpose Launchpad, você reconhece e concorda
que leu e concorda em estar vinculado aos termos da licença de Atribuição Compartilhada da Creative Commons.



30
● Reunião de consolidação (todos os membros da equipe), o Coordenador do Purpose

Launchpad trata de garantir que a equipe digere e integre todo o progresso para

mostrá-lo ao Mentor Purpose Launchpad na próxima reunião de planejamento.

● Reunião de retrospectiva (toda a equipe e o Mentor Purpose Launchpad), para falar

sobre como se encontra o andamento da implementação do Purpose Launchpad, bem

como melhorá-la.

Purpose Launchpad Habitat
Ser bem-sucedido na evolução de uma iniciativa não depende apenas do que fazemos, nem

mesmo do mindset da equipe encarregada de desenvolvê-la. O contexto em que a iniciativa se

encontra desenvolvida é um dos elementos mais importantes que aumentará ou diminuirá as

possibilidades de sucesso.Na verdade, os ambientes corporativos são um dos lugares onde o

contexto da iniciativa desempenha um papel mais crítico. Em muitos casos, excelentes

iniciativas não dão certo justamente porque o sistema imunológico da organização as mata.

O Purpose Launchpad Habitat é o contexto e o suporte externo que fornecemos ao eixo

Purpose Launchpad de uma iniciativa específica, visando maximizar sua chance de sucesso.

De fato, o Habitat é como as condições as quais fornecemos a uma semente para que ela

floresça. Portanto, precisamos garantir que a nossa semente (nossa iniciativa) tenha a

quantidade certa de luz solar, água, temperatura e todos os demais elementos externos.
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Visando fornecer o Habitat correto para uma iniciativa, precisaremos fazer perguntas

específicas para cada um dos eixos do Purpose Launchpad. Imagine que estejamos

desenvolvendo uma iniciativa em um ambiente corporativo, assim sendo, o tipo de perguntas

que deveríamos fazer para cada um dos eixos de Purpose Launchpad poderiam ser as

seguintes:

● Propósito: nós compartilhamos o propósito com a organização principal?

● Pessoas: temos uma equipe em tempo integral para a iniciativa?

● Cliente: compartilhamos a base de clientes com a iniciativa?

● Sustentabilidade: como financiamos a iniciativa?

● Abundância: quais fontes externas de abundância podemos fornecer?

● Processos: estamos compartilhando processos ou a iniciativa tem seus próprios?

● Produto: onde o produto é desenvolvido?

● Métricas: quais as métricas que a iniciativa está relatando para nós?

Dependendo de como respondermos às perguntas acima, a iniciativa terá diferentes chances

de sucesso. De fato, quando lançamos uma nova iniciativa de uma organização, enquanto a

equipe de inovação está trabalhando para desenvolvê-la, a equipe de liderança deverá estar

focada em definir e implementar o Habitat correto para a iniciativa.

Recursos do Purpose Launchpad
Há um conjunto de recursos específicos para Purpose Launchpad que facilitam a

implementação adequada do framework, e podem ser encontrados em

www.purposelaunchpad.com

Abaixo, descrevemos os diferentes Purpose Launchpad Resources disponíveis, os quais serão

muito úteis para implementar os diferentes níveis do Purpose Launchpad (como veremos nas

próximas seções deste documento):
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● O Purpose Launchpad Assessment será útil para implementar Purpose Launchpad

para todos os níveis (mindset, guided toolkit e framework ágil).

● O Purpose Launchpad Repository será útil para implementar Purpose Launchpad para

o segundo e terceiro níveis (guided toolkit e framework ágil).

● O Purpose Launchpad Board será útil para implementar Purpose Launchpad para o

terceiro nível (framework ágil).

Purpose Launchpad Assessment

Para obter o Purpose Launchpad Radar para uma iniciativa, podemos fazer o Purpose

Launchpad Assessment, que é um questionário com um conjunto de perguntas (relacionadas

aos diferentes Eixos do Purpose Launchpad) e respostas. Após responder o questionário,

obteremos um valor entre 0 e 3 para cada um dos Eixos do Purpose Launchpad e, como

resultado, obteremos o Purpose Launchpad Radar como representação visual dos valores

alcançados.

Purpose Launchpad Repository
O cérebro do Purpose Launchpad é o Repositório, o qual sugere uma série de coisas a serem

feitas, dependendo da fase de evolução em que nos encontrarmos, a fim de progredirmos em

direção aos objetivos definidos em cada um dos diferentes Eixos do Purpose Launchpad. Além

disso, o Purpose Launchpad Repository mostra os principais desafios que as iniciativas
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enfrentam durante as diferentes fases de cada eixo, bem como conselhos específicos sobre

como superá-los.

Purpose Launchpad Board
Purpose Launchpad Board é uma ferramenta que ajuda as equipes a implementarem Purpose

Launchpad como um framework ágil, gerenciando os elementos do Purpose Launchpad Sprint,

tais como o backlog. O Purpose Launchpad Board também mostra a evolução da iniciativa ao

rastrear elementos-chave, tais como a Fase do Purpose Launchpad, Purpose Launchpad Mood

e o Starshot.

Outros recursos
A comunidade de Mentores Purpose Launchpad também está criando outros tipos de recursos

específicos para o Purpose Launchpad, para melhor implementação do framework.

Algumas delas são as Lições Aprendidas de Implementação do Purpose Launchpad, as

quais descrevem um conjunto de desafios que equipes e mentores costumam enfrentar, assim

como sugestões para resolvê-los; e os Casos de Uso de Tecnologias Exponenciais do

Purpose Launchpad, onde há um conjunto de tecnologias disruptivas e exemplos de como

aproveitá-las.

Todos esses recursos podem ser acessados ao se cadastrar como membro na comunidade

Purpose Alliance no site www.purposealliance.org/join
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Equipe Purpose Launchpad

Mentor Purpose Launchpad

O Mentor Purpose Launchpad é um guia certificado que visa ajudar na evolução de todos os

membros da equipe, trazendo o mindset correto e construindo uma equipe de alto desempenho

que atue com responsabilidade para maximizar o impacto e a evolução da iniciativa.

O mentor Purpose Launchpad é responsável por:

● Orientar a equipe no cumprimento dos Princípios do Purpose Launchpad.

● Aplicar periodicamente o Purpose Launchpad Assessment.

● Atualizar o Purpose Launchpad Radar e garantir sua acurácia.

● Definir e priorizar as Histórias, ou Stories do Backlog do Purpose Launchpad.

● Guiar a equipe para fazer as Stories e fornecer aos membros referências para que

aprendam as diferentes metodologias e ferramentas de inovação a serem utilizadas.

● Atualizar os Aprendizados Validados da iniciativa durante a Atualização do Progresso.

Coordenador Purpose Launchpad

Caso seja necessário, um dos membros da equipe atuará como Coordenador de Equipe e será

responsável por fazer as coisas acontecerem. Caso haja um Coordenador Purpose Launchpad,

suas responsabilidades incluirão:

● Levantar a disponibilidade de todos, visando conhecer a real capacidade da equipe

para trabalhar nas diferentes Stories do Purpose Launchpad.

● Planejamento e coordenação das reuniões de Lançamento, Diárias e de Coordenação,

como parte dos Sprints do Purpose Launchpad.
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● Planejar e coordenar quaisquer outras reuniões que possam ser necessárias para

facilitar a colaboração da equipe em vista do Backlog de Purpose Launchpad.

Membro da equipe Purpose Launchpad (Executor, ou Doer)

Os membros da equipe são todos os indivíduos envolvidos no desenvolvimento da iniciativa.

Em um estágio inicial, é comum que todas as pessoas que trabalhem no projeto façam parte da

equipe do Purpose Launchpad. As responsabilidades dos membros da equipe Purpose

Launchpad incluem:

● Manifestarem interesse nas Stories nas quais desejem trabalhar.

● Comprometerem-se a terminar o trabalho das Stories, para as quais se inscreveram,

até o final do Sprint.

● Seguir os princípios do Purpose Launchpad.

Observe que é recomendável fornecer aos membros da equipe treinamento sobre o Purpose

Launchpad e/ou diferentes ferramentas (aquelas explicadas na seção de ferramentas) para que

possam executar adequadamente todas as stories sugeridas pelo Mentor. Visando a realização

do treinamento, poderíamos adicionar uma função de instrutor à equipe e/ou dar acesso a

alguns membros da equipe ao programa de certificação do Purpose Launchpad.

Outros papéis

Às vezes, podemos precisar de outros papéis adicionais aos explicados acima, a fim de evitar

que tais papéis sejam utilizados em excesso.

Por exemplo, se os membros da equipe precisarem de algum treinamento para a obtenção de

conhecimento extra para executarem as stories, necessitaremos de um Instrutor Purpose

Launchpad, em vez de sobrecarregarmos o Mentor Purpose Launchpad com responsabilidades

extras. Na prática e na maioria dos casos, o Mentor Purpose Launchpad poderia ser um

excelente instrutor, mas ainda assim é importante ter em mente que as atividades de

treinamento não seriam consideradas como mentoria e deveriam ser alocadas separadamente

para o papel de instrutor.
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Níveis de implementação do Purpose Launchpad

Conforme explicado na seção de introdução deste documento, há três maneiras diferentes de

implementar o Purpose Launchpad. Todas elas levam em consideração a fase atual do

Purpose Launchpad, na qual a iniciativa esteja situada (com base no Purpose Launchpad

Radar) e os diferentes Alvos do Purpose Launchpad que precisamos alcançar, visando a

evolução adequada da iniciativa.

No entanto, cada uma das abordagens de implementação usará um número diferente de

elementos para proporcionar às equipes da iniciativa uma maior liberdade ou mais recursos.

Implementação como um mindset
Esta é a abordagem mais flexível. Uma vez que conhecemos a Fase do Purpose Launchpad

após a análise do radar, podemos levar em consideração os valores e princípios do Purpose

Launchpad para definirmos ações específicas, visando a evolução de nossa iniciativa.

Usar Purpose Launchpad como diretriz, portanto, não exigirá que sigamos qualquer conjunto

específico de processos, nem mesmo ferramentas para que possamos atingir as nossas metas.

Implementação como um guided toolkit
Esta abordagem é construída sobre a anterior, visto que inclui todos os elementos e adiciona o

Purpose Launchpad Repository. Isso fornece à equipe recomendações específicas de ações a

serem executadas para a evolução dos Eixos do Purpose Launchpad que precisam para

alcançar a próxima fase. Incluirá também sugestões sobre o uso do conjunto de ferramentas,

sobre os quais o Repositório faz referência. Isso será descrito com mais profundidade nas

próximas seções.

Portanto, o uso do Purpose Launchpad como base de conhecimento nos fornecerá conselhos

valiosos sobre o que fazer, além de aproveitar o conhecimento reunido de muitos especialistas

em inovação e ferramentas de inovação validadas que facilitarão o nosso trabalho.
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Implementação como um framework ágil
Esta abordagem é construída sobre a anterior, uma vez que inclui todos os seus elementos e

adiciona o Purpose Launchpad Sprint (que pode ser gerido pelo Purpose Launchpad Board) de

forma a fornecer à equipe um processo específico para definir e gerir as ações a serem

realizadas para evoluir os Eixos do Purpose Launchpad que precisam para alcançar a próxima

fase.

O uso do Purpose Launchpad como uma abordagem ágil fornecerá, portanto, um caminho para

que possamos evoluir iterativamente a nossa iniciativa de maneira dinâmica (levando em

consideração qualquer mudança na iniciativa e/ou aprendizados validados) e, assim,

evoluirmos toda a iniciativa (uma vez que isso levará em consideração todos os eixos do

Purpose Launchpad).
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PURPOSE LAUNCHPAD APPLICATIONS

Há um conjunto de aplicações do Purpose Launchpad que foram construídas em cima do

Purpose Launchpad, por membros da comunidade Purpose Alliance, a fim de implementar o

framework nas organizações e assim atingir diferentes tipos de objetivos. Todos as aplicações

do Purpose Launchpad são de código aberto e podem ser encontradas aqui:

www.purposealliance.org/purpose-launchpad/applications

Os Mentores Purpose Launchpad podem ser treinados (além da certificação do mentor) para

executarem essas aplicações do Purpose Launchpad, através do uso de materiais e

ferramentas open-source.

Abaixo, descreveremos brevemente algumas das diferentes aplicações baseadas no Purpose

Launchpad que foram implementadas com sucesso. É também importante ter em conta que

novas aplicações podem surgir.

Purpose Discovery
O processo de Descoberta do Propósito, ou Purpose Discovery, está focado em ajudar

organizações estabelecidas a definirem seu Propósito e seu Starshot, ao tempo em que

revisam sua visão, sua missão e seus valores. O processo inclui uma combinação de sessões

inspiradoras e de trabalho, com base no framework e no mindset do Purpose Launchpad, e do

Canvas do Propósito Transformador Massivo, ou Massive Transformative Purpose Canvas,

com o fundador da organização, um grupo de líderes ou mesmo toda a organização.
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● Alvo: organizações estabelecidas que desejam “inspirar pela ação” suas equipes e gerar

novas iniciativas que eventualmente possam ser evoluídas implementando o Purpose

Launchpad.

● Número de pessoas: entre 1 e toda a organização.

● Duração: entre três dias e três semanas.

● Resultado: o Propósito, o Startshot, a Visão, a Missão e os Valores de uma organização

estabelecida, e muita diversão e inspiração para os participantes!

Purpose Launchpad Workshop
Um Purpose Launchpad Workshop é um evento prático de um dia inteiro, ou meio dia, focado

em causar um impacto positivo no mindset de um grupo de indivíduos (máximo de 50 pessoas)

e gerar um conjunto de iniciativas orientadas por propósitos (máximo de 6) em torno de um

propósito específico e do habitat correto para eventualmente evoluí-las. O workshop inclui uma

combinação de sessões inspiradoras e de trabalho, com base no mindset do Purpose

Launchpad.

● Alvo/s:

o Organizações que desejam “inspirar pela ação” suas equipes e gerar novas

iniciativas que possam ser evoluídas posteriormente com o Purpose Launchpad.

o Um grupo de pessoas que participe de uma experiência comum, visando a

obtenção de inspiração e o aprendizado do framework e do mindset de Purpose

Launchpad.

● Número de pessoas: entre 10 e 50 pessoas.

● Duração: meio dia ou dia inteiro.

● Resultado: um grupo de indivíduos inspirados com novos conhecimentos sobre Purpose

Launchpad é um conjunto de iniciativas (6 no máximo) focadas em um

propósito/organização.

Purpose Challenge
Um Desafio de Propósito, ou Purpose Challenge, está focado em criar o futuro de um propósito

específico (educação, saúde, etc.), enquanto impulsiona a comunidade e o ecossistema em

torno desse propósito (se o desafio também estiver aberto a participantes externos). O
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processo inclui uma combinação de sessões de inspiração, treinamento e trabalho com todos

os participantes, com base no framework e no mindset do Purpose Launchpad.

● Alvo: organizações estabelecidas que desejam construir/impulsionar sua comunidade,

atraindo novos talentos, bem como clientes alinhados ao seu propósito.

● Número de pessoas: entre 50 e um mil de pessoas.

● Duração: entre três dias e três semanas.

● Resultado: novas oportunidades (isso pode ser inclusive com novos clientes), um grupo

de indivíduos inspirados com novos conhecimentos sobre Purpose Launchpad e um

conjunto de iniciativas orientadas por propósito. Se for um desafio aberto, também

ajudará a construir uma grande comunidade e um ecossistema em torno da organização

líder.

Impact Sprint
Um Impact Sprint está focado em criar o futuro de uma organização específica, evoluindo-a

para um ecossistema orientado por propósito, a fim de causar um impacto positivo massivo no

mundo e nos negócios da organização. O Impact Sprint gerará novas iniciativas, o habitat

correto para desenvolvê-las e, em geral, um novo mindset em toda a organização. O processo

inclui uma combinação de sessões de inspiração, treinamento e trabalho, com base no

framework e no mindset do Purpose Launchpad, com todos os níveis de senioridade da

organização (liderança, gerência intermediária e equipes operacionais), bem como fornece um

poderoso resultado.
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● Alvo: organizações estabelecidas que desejam expandir e/ou evoluir seus negócios, a

fim de causarem um impacto positivo massivo no mundo e em seus negócios.

● Número de pessoas: entre 50 e toda a organização (recomendado).

● Duração: mínimo de oito semanas.

● Resultado: um novo mindset para toda a organização, um conjunto de iniciativas

parcialmente evoluídas e validadas, bem como o habitat correto para a geração de um

novo ecossistema orientado por propósito em torno do propósito da organização,

visando causar um impacto positivo no mundo e nos negócios. As iniciativas geradas

podem continuar evoluindo posteriormente com o Purpose Launchpad, a fim de manter

a evolução de toda a organização e do ecossistema gerado.
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FERRAMENTAS

Purpose Launchpad pode ser implementado sobre um conjunto de metodologias e ferramentas

(as quais foram desenvolvidas por diferentes pessoas e organizações e selecionadas pela

comunidade do Purpose Alliance). Essas ferramentas nos permitem aproveitar o poder de

técnicas validadas que nos ajudarão na evolução de nossas iniciativas de maneira mais fácil.

Uma seleção de diferentes ferramentas que podem ser aproveitadas para implementar o

Purpose Launchpad pode ser encontrada aqui:

www.purposealliance.org/purpose-launchpad/tools

Recomendamos selecionar o conjunto de ferramentas e metodologias dependendo dos eixos e

da fase do Purpose Launchpad em que estivermos focados (conforme mostrado na tabela

abaixo).

Além das ferramentas e metodologias que o Purpose Launchpad recomenda, podemos usar

muitas outras que nos ajudarão a progredir nos diferentes eixos. Portanto, sinta-se à vontade

para usar essas ferramentas com as quais você poderá estar familiarizado se elas estiverem

alinhadas aos Alvos do Purpose Launchpad que estamos tentando alcançar em um momento

específico.

Embora estejamos falando sobre ferramentas nesta seção, é importante lembrar um dos

princípios do Purpose Launchpad: “Agir com o mindset adequado, além dos processos e das

ferramentas”. Por isso o primeiro nível de implementação do Purpose Launchpad é focado no

mindset e não inclui ferramenta alguma.

Portanto, as ferramentas e métodos mostrados nesta seção são apenas um suporte opcional

para implementar o Purpose Launchpad e usá-los não é de todo um requisito.

Somente se e quando implementarmos o segundo nível do Purpose Launchpad (como um

guided toolkit) ou o terceiro nível (como um framework ágil), usaremos algumas das

ferramentas incluídas nesta seção.
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Dependendo da Fase do Purpose Launchpad em que a iniciativa se encontre, bem como do

Eixo do Purpose Launchpad que queremos evoluir, há um conjunto de ferramentas e métodos

recomendados, conforme mostrado na tabela abaixo. Além disso, observe que algumas das

ferramentas e métodos podem ser utilizados em outras fases diferentes das recomendadas; a

tabela abaixo apenas mostra a fase em que o uso dessas ferramentas pode ser mais intensivo

e relevante.

EIXOS FERRAMENTAS & MÉTODOS FASES

Exploração Avaliação Impacto

Geral

Canvas de Purpose Launchpad

Canvas do Habitat de Purpose Launchpad

Canvas das Iniciativas de Purpose Launchpad

Canvas do Ecossistema Orientado a Propósitos

Propósito
MTP Canvas

Canvas da Identidade Organizacional

Pessoas

Canvas do Alinhamento de Equipe

Canvas da Equipe

Organograma tradicional

BOSI, StrengthsFinders etc.

Canvas da Comunidade

Cliente

Jornada do Cliente

Mapa de Empatia

Pensamento de Design

Canvas da Estratégia Blue Ocean

Customer Development

Canvas da Proposta de Valor

Atravessando o Abismo

Dentro do Furacão

Mix de Marketing (4Ps)

Abundância
Canvas da Abundância

ExO Canvas

Viabilidade

Canvas do Modelo de Negócios

Modelo de Hipóteses de Fluxo de Caixa

Canvas das Cinco Forças de Porter

Nível de Prontidão para Investimento

Processos

Purpose Launchpad Sprint

SCRUM, Kanban etc.

OKRs

BPMN

Lean Six Sigma

Produto Maquetes de produtos
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Canvas do Ajuste do Produto ao Mercado

Lean Startup

Métricas
Canvas da Contabilidade de Inovação

Canvas da Contabilidade de Impacto

Lembre-se de que você poderá baixar e/ou obter modelos para usar a maioria dessas

ferramentas em www.purposealliance.org/purpose-launchpad/tools.

Abaixo, você encontrará uma breve descrição dessas ferramentas e uma orientação de como

usá-las corretamente com Purpose Launchpad, em alinhamento com o framework e o mindset.

Ferramentas Gerais

Purpose Launchpad Canvas

O Purpose Launchpad Canvas nos ajudará a desenhar e comunicar a visão geral de uma

iniciativa, fazendo as perguntas certas para definir cada um dos oito eixos do Purpose

Launchpad.

O Purpose Launchpad Canvas é muito útil para que possamos observar os diferentes eixos do

Purpose Launchpad e até mesmo para nos ajudar a observar a conexão entre eles.

Purpose Launchpad Habitat Canvas

O Purpose Launchpad Habitat Canvas nos ajudará a definir o Hábitat correto para os diferentes

eixos do Purpose Launchpad de uma determinada iniciativa.
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O Purpose Launchpad Habitat Canvas é muito útil para a tomada de decisões, a fim de

fornecer iniciativas com o contexto certo para maximizar as possibilidades de sucesso.

Purpose Launchpad Initiatives Canvas

O Purpose Launchpad Initiatives Canvas nos ajudará a ter um mapa geral de todas as

iniciativas dentro de uma organização que estão sendo desenvolvidas usando o Purpose

Launchpad.

O Purpose Launchpad Initiatives Canvas é muito útil para que possamos observar as diferentes

Fases do Purpose Launchpad de todas as iniciativas, e até mesmo para nos ajudar a

priorizá-las e eventualmente gerenciar os recursos associados a cada uma delas.
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Purpose-driven Ecosystem Canvas

O Purpose-driven Ecosystem Canvas é uma ferramenta poderosa para nos ajudar a entender

e/ou desenhar um ecossistema orientado por propósito, incluindo todas as diferentes iniciativas

em torno do propósito, da comunidade e do impacto final esperado.

O Purpose-driven Ecosystem Canvas pode ser usado em muitos contextos diferentes, inclusive

no final do Purpose Challenges, a fim de descrever o resultado final, e também durante os

Impact Sprints para definir e desenvolver adequadamente o resultado para evoluir a

organização original em um Ecossistema orientado por propósito.

Ferramentas de Propósito

MTP Canvas

O MTP Canvas é uma ferramenta que pode ajudar pessoas e organizações a descobrir seu

propósito, bem como definir outros elementos relacionados (como o Starshot, que é chamado

de Marca, ou Footprint’ no MTP Canvas).
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O MTP Canvas inclui nove blocos diferentes, divididos em três áreas diferentes (o Herói, o

Mundo e a Jornada).

No contexto do Purpose Launchpad, o MTP Canvas pode ser usado desde o início e evoluído

durante o restante das Fases do Purpose Launchpad, ao mesmo tempo em que evoluímos a

iniciativa.

Organizational Identity Canvas

O Organizational Identity Canvas é uma ferramenta para definir os principais elementos

estratégicos da iniciativa e é muito poderoso para nos ajudar a ter uma visão geral da mesma.

Os elementos (blocos) incluídos no Organizational

Identity Canvas são o Propósito, o Starshot, a Visão, a

Missão e os Valores.

No contexto do Purpose Launchpad, o Propósito e o

Starshot são elementos compartilhados em um

ecossistema orientado por propósito, portanto, podemos

ter diferentes Organizational Identity Canvas para cada

uma de suas iniciativas, mas todas elas compartilharão o

mesmo conteúdo dos blocos Propósito e Starshot.
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Ferramentas de Pessoas

BOSI assessment

O BOSI assessment, ou avaliação BOSI, ajuda as pessoas a entender seu perfil de DNA

empreendedor, baseando em quatro tipos de DNA Empreendedor: Construtor, Oportunista,

Especialista e Inovador.

No contexto do Purpose Launchpad, o teste BOSI pode ser bastante útil ao formar uma nova

equipe ou explorar novos membros da equipe, a fim de encontrar os mindsets e estilos

complementares.

StrengthsFinder

O StrengthsFinders Assessment é uma avaliação online da personalidade normal baseada na

perspectiva da Psicologia Positiva. É o primeiro instrumento desse tipo desenvolvido

especificamente para a Internet e analisa 177 itens diferentes.

No contexto do Purpose Launchpad, a apreciação StrengthsFinders pode ser bastante útil ao

formar uma nova equipe ou explorar novos membros da equipe, a fim de encontrar os

conjuntos de competências e estilos complementares.

Team Alignment Map

Uma ferramenta ágil para estruturar a colaboração e a comunicação em projetos. Envolve os

participantes, facilita o planejamento, gerencia riscos e entrega resultados concretos.

No contexto do Purpose Launchpad, o Team Alignment Map pode ser bastante poderoso nos

estágios iniciais de novas organizações, onde as equipes enfrentam alta incerteza sobre riscos
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potenciais e precisam assumir compromissos comuns para que possam atingir metas de curto

prazo.

Team Canvas

O Team Canvas, ou Canvas da Equipe, é o Canvas de Modelo de Negócios para trabalho em

equipe. É uma ferramenta gratuita para organizar o alinhamento da equipe em torno de um

propósito e colocar os membros em sintonia, resolver conflitos e construir uma cultura

produtiva, de maneira rápida.

No contexto do Purpose Launchpad, o Canvas da Equipe pode ser muito útil nos estágios

iniciais das iniciativas para se ter uma visão geral da equipe e identificar possíveis lacunas que

possam precisar ser preenchidas.

Community Canvas

O Community Canvas, ou Canvas da Comunidade é um framework que ajuda pessoas e

organizações a construírem comunidades mais fortes. Ele fornece um modelo para qualquer

pessoa que conecta pessoas.
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No contexto do Purpose Launchpad, o Canvas da Comunidade pode ser bastante poderoso na

fase de exploração para definir comunidades potenciais a serem engajadas e construídas no

futuro. Além disso, nas fases seguintes, para avaliar a abordagem da comunidade e continuar

iterando-a com base nos aprendizados.

Ferramentas de Cliente

Customer Journey Canvas

O Customer Journey Canvas, ou Canvas da Jornada do Cliente, é uma ferramenta para

ajudá-lo a obter insights, acompanhar e discutir como um cliente vivencia um problema que

você está tentando resolver, de acordo com Design a Better Business. Ele ajuda você a

responder a perguntas tais como, como este problema ou oportunidade surge em suas vidas. 

No contexto do Purpose Launchpad, o Canvas da Jornada do Cliente pode ser muito útil para

analisar e desenhar padrões de comportamento do cliente e desenhar soluções para ele

durante todas as fases do Purpose Launchpad.
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Empathy Map

Um Empathy Map, ou Mapa de Empatia, é uma ferramenta colaborativa que as equipes podem

usar para obterem uma visão mais profunda de seus clientes. Bem como uma persona de

usuário, um mapa de empatia pode representar um grupo de usuários, tal como um segmento

de clientes.

No contexto do Purpose Launchpad, um mapa de empatia pode ser usado nas fases iniciais ao

nos conectarmos com as comunidades, visando coletar aprendizados para analisarmos e,

eventualmente, descobrirmos possíveis segmentos de clientes.

Design Thinking

O Design Thinking é uma abordagem centrada no ser humano para a inovação que se baseia

no kit de ferramentas do designer, visando integrar as necessidades das pessoas, as

possibilidades da tecnologia e os requisitos para o sucesso do negócio.

No contexto do Purpose Launchpad, o Design Thinking pode ser bastante poderoso durante a

fase de exploração, visando a conexão com as comunidades e a descoberta de potenciais

segmentos de clientes e propostas de valor para os mesmos.

Customer Development

O Customer Development é um framework de quatro etapas para descobrir e validar que você

identificou a(s) necessidade(s) que os clientes possuem, que você tenha construído o produto

certo para satisfazer a(s) necessidade(s) desses clientes, e que você tenha testado os métodos
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corretos para adquirir e converter clientes, bem como tenha implantado os recursos certos na

organização, visando atender à demanda pelo produto. O framework fornece uma maneira de

usar uma abordagem científica para validar suposições sobre seu produto e seu negócio.

No contexto do Purpose Launchpad, as diferentes etapas do Customer Development podem

ser muito bem alinhadas às diferentes fases do Purpose Launchpad: durante a exploração,

realizamos a descoberta do cliente, durante a avaliação realizamos a validação do cliente e

durante o impacto realizamos a criação do cliente e o crescimento da empresa.

Value Proposition Canvas

O Value Proposition Canvas, ou Canvas da Proposta de Valor, é uma ferramenta para garantir

que haja um “fit” (encaixe) entre o produto e o mercado. O Canvas da Proposta de Valor pode

ajudar a garantir que um produto ou serviço seja posicionado em torno do que o cliente valoriza

e necessita.

No contexto do Purpose Launchpad, o Canvas da Proposta de Valor pode ser usado em

diferentes momentos, nos quais estivermos tentando entender melhor os nossos clientes e/ou

desenhar uma proposta de valor para os mesmos, como o resultado de uma implementação de

Design Thinking, durante o processo de Customer Development, etc.
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Blue Ocean Strategy Canvas

O Blue Ocean Strategy Canvas, ou Canvas da Estratégia do Oceano Azul, é um modelo com o

qual você pode comparar produtos ou empresas. Depois de implementar o canvas da

estratégia do oceano azul, fica claro à primeira vista quais são as semelhanças e diferenças

entre a sua empresa ou seu produto e a concorrência. Você também pode observar

imediatamente o que deve ser melhorado.

No contexto do Purpose Launchpad, o Canvas da Estratégia Oceano Azul pode ser usado para

ajudar as organizações existentes a explorar e eventualmente encontrar novos mercados para

lançar novos produtos/serviços ou mesmo novas startups.

Crossing the Chasm

Crossing the Chasm, ou Atravessando o abismo, é uma frase (e o título de um best-seller) que

se refere ao desafiador processo estratégico e de marketing pelo qual as startups de tecnologia

passam da venda de seus produtos e/ou serviços para inovadores e adotantes iniciais, ou early

adopters, para a venda à maioria inicial, ou early majority; essa transição (“atravessando o

abismo”) implica uma mudança dramática de mentalidade para a startup.
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No contexto do Purpose Launchpad, a abordagem Crossing the Chasm ajudará

empreendedores e organizações a entenderem como escalar as vendas.

Inside the Tornado

Depois de Atravessarmos o Abismo, enfrentaremos o Furacão, um período decisivo em que os

principais clientes determinam se o produto decola ou cai por terra. O Inside the Tornado é um

best-seller que detalha várias estratégias de marketing que ensinará aos profissionais da área

como alcançar esses clientes e como aproveitar a vida dentro do furacão para colher os

benefícios da adoção convencional.

No contexto do Purpose Launchpad, o Dentro do Furacão ajudará empreendedores e

organizações a entenderem como escalar as vendas.

The Marketing Mix (4Ps)

O termo "marketing mix", ou mix de marketing, é um modelo base para negócios,

historicamente centrado em produto, preço, praça e promoção. O mix de marketing foi definido

como o "conjunto de ferramentas de marketing que a empresa usa para atingir seus objetivos

de marketing no mercado-alvo".

No contexto do Purpose Launchpad, a abordagem do mix de marketing pode nos ajudar a

aumentar as vendas de produtos para escalarmos nossos negócios.

©Francisco Palao. Esta publicação é oferecida para licença sob a licença Attribution Share-Alike da Creative Commons,
acessível em: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode e descrita de forma resumida em
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/. Ao utilizar este Guia do Purpose Launchpad, você reconhece e concorda
que leu e concorda em estar vinculado aos termos da licença de Atribuição Compartilhada da Creative Commons.



55
Ferramentas de Abundância

Abundance Canvas

O Abundance Canvas, ou Canvas da Abundância, é uma ferramenta simples que nos ajudará a

pensar quais são as fontes de abundância que poderemos alavancar para nossa organização.

No contexto do Purpose Launchpad, o Canvas da Abundância pode nos ajudar a descobrir

fontes de abundância nos estágios iniciais de nossa iniciativa.

ExO Canvas

O ExO Canvas é uma ferramenta para ajudar as organizações a conectar e gerenciar a

abundância, a fim de eventualmente escalarem de maneira exponencial, fazendo uso dos 11

atributos mais comuns que as Organizações Exponenciais usam.
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No contexto do Purpose Launchpad, o ExO Canvas pode nos ajudar a definir, avaliar e iterar a

nossa abordagem, a fim de escalarmos de maneira exponencial.

Ferramentas de Viabilidade

Business Model Canvas

O Business Model Canvas, ou Canvas do Modelo de Negócios, é um modelo de gerenciamento

estratégico usado para desenvolver novos modelos de negócios e documentar os existentes.

No contexto de Purpose Launchpad, o Canvas do Modelo de Negócios pode ser muito útil para

pensar e avaliar diferentes formas de alcançar a viabilidade financeira.

Cashflow Hypothesis Model

O Cashflow Hyphotesis Model, ou Modelo de hipóteses de Fluxo de Caixa, é uma ferramenta

fácil (em formato de planilha) que nos ajudará a construir projeções de fluxo de caixa com base

nas hipóteses-chave do nosso modelo de negócios.
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No contexto do Purpose Launchpad, o Modelo de Hipóteses de Fluxo de Caixa pode ser muito

poderoso para nos ajudar durante os estágios iniciais de nossa iniciativa para simularmos,

rastrearmos e avaliarmos as principais hipóteses relacionadas ao nosso modelo de negócios.

Porter's Five Forces Canvas

O Framework das Cinco Forças de Porter é um método para analisar a concorrência de um

negócio. Baseia-se na economia da organização industrial, visando derivar cinco forças que

determinam a intensidade competitiva e, portanto, a atratividade de uma indústria em termos de

lucratividade. O Porter's Five Forces Canvas, ou Canvas das Cinco Forças de Porter é usado

para identificar e analisar as Cinco Forças Competitivas de Porter.

No contexto do Purpose Launchpad, o Canvas das Cinco Forças de Porter pode nos ajudar a

fazer uma análise de mercado mais tradicional sobre aspectos que serão fundamentais na

definição de novas oportunidades de negócios.
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Investment Readiness Level

“Investment Readiness”, ou Prontidão para Investimento, é um conceito bem conhecido na área

de investimentos, e é tradicionalmente definido como a capacidade de uma empresa de

entender e atender às necessidades e expectativas específicas de seus investidores.

No contexto do Purpose Launchpad, o nível de Prontidão para Investimento pode ajudar as

iniciativas na fase de impacto (e às vezes na fase de avaliação) a entender o que elas podem

precisar realizar para estarem prontas para receberem investimentos.

Ferramentas de Processos

SCRUM

Scrum é um framework para desenvolver, entregar e sustentar produtos em um ambiente

complexo, com ênfase inicial no desenvolvimento de software, embora tenha sido usado em

outros campos, incluindo-se pesquisa, vendas, marketing e tecnologias avançadas.
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No contexto do Purpose Launchpad, Scrum pode ser muito poderoso para iterar de maneira

ágil (com base em aprendizados validados) o nosso produto durante as fases de avaliação e

impacto.

Kanban

Kanban é um método lean para gerenciar e melhorar o trabalho em sistemas humanos. Esta

abordagem visa gerenciar o trabalho, através do equilíbrio das demandas com a capacidade

disponível e da melhoria do tratamento de gargalos no nível do sistema.

No contexto do Purpose Launchpad, Kanban pode ser muito poderoso para ajudar a equipe a

gerenciar as diferentes tarefas e prioridades relacionadas à construção e/ou execução de

nossas operações diárias, durante a fase de avaliação e impacto.

OKRs

Objectives and Key Results (OKR) é um framework de definição de metas usado por

indivíduos, equipes e organizações, visando definir metas mensuráveis e acompanhar seus

resultados.

No contexto do Purpose Launchpad, o OKR pode ser muito útil para gerenciar a execução

(combinando o backlog do Purpose Launchpad e demais objetivos operacionais) na fase de

avaliação e, em geral, durante a fase de impacto.

BPMN

Business Process Model and Notation (BPMN), ou Modelo de Processo de Negócios e

Notação, é uma representação gráfica para especificar processos de negócios em um modelo

de processo de negócios.
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No contexto do Purpose Launchpad, o BPMN pode ser muito útil no intuito de definir e melhorar

processos para as fases de avaliação e, em geral, durante a fase de impacto.

Lean Six Sigma

Lean Six Sigma é um método que depende de um esforço colaborativo de equipe para

melhorar o desempenho, removendo sistematicamente o desperdício e reduzindo a variação.

No contexto do Purpose Launchpad, o Lean Six Sigma pode ser aplicado durante a fase de

impacto para otimizar as operações.

Ferramentas de Produto

Product Mockups

Uma mockup de produto, ou product mockup, é um modelo de como será o seu produto final.

Os mockups de produtos são frequentemente usados para apresentar um produto final em um

contexto da vida real.
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No contexto do Purpose Launchpad, usar mockups de produtos para obter feedback sobre um

conceito de produto, durante as fases de exploração e avaliação, é algo muito útil.

Product-Market Fit Canvas

O Product-Market Fit Canvas é uma ferramenta que permite que você pense em diferentes

aspectos do seu cliente e do seu mercado para ajudar a garantir que você crie algo que

provável de alcançar o product market fit. 

No contexto do Purpose Launchpad, o product market fit canvas pode ser muito útil durante a

fase de avaliação, a fim de começar a construção e iteração de um Produto Mínimo Viável,

bem como durante a fase de impacto, a fim de evoluí-lo em um produto.

Lean Startup

Lean startup é uma metodologia de desenvolvimento de negócios e produtos que visa encurtar

os ciclos de desenvolvimento de produtos e descobrir rapidamente se um modelo de negócio
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proposto é viável; isso é alcançado com a adoção de uma combinação de experimentação

orientada por hipóteses de negócios, lançamentos de produtos iterativos e aprendizado

validado. 

No contexto do Purpose Launchpad, a abordagem Lean Startup pode ser válida desde o início

da ideia, a fim de testar de forma sistemática todas as nossas hipóteses. Durante a fase de

exploração, não construiremos nada que funcione, apenas mockups de produtos, que já podem

ser testados (medindo e aprendendo). Durante a fase de avaliação e a fase de impacto,

construiremos produtos/serviços que serão iterados com base em aprendizados validados.

Ferramentas de Métricas

Innovation Accounting Canvas

O Innovation Accounting Canvas, ou Canvas da Contabilidade de Inovação, é uma ferramenta

onde podemos definir e acompanhar as principais métricas relacionadas ao nosso progresso

de inovação.

No contexto do Purpose Launchpad, o Canvas da Contabilidade de Inovação será muito útil

durante todas as Fases do Purpose Launchpad para rastrear métricas relacionadas à fase de

exploração, métricas relacionadas à fase de avaliação (métricas de valor) e métricas

relacionadas à fase de impacto (métricas de crescimento).
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Impact Accounting Canvas

O Impact Accounting Canvas, ou Canvas da Contabilidade de Impacto, é uma ferramenta para

ajudar as iniciativas a definir as principais métricas para medir o impacto que elas visam ou já

estão fazendo, definindo os quatro tipos de sistemas de contabilidade (inovação, financeiro,

sustentabilidade e impacto) que precisaremos rastrear a fim de medir o caminho para o

impacto.

No contexto do Purpose Launchpad, o Canvas da Contabilidade de Impacto pode ser usado

desde o início para definir o conjunto de métricas-chave de impacto e pode também ser usado

durante as fases de avaliação e impacto, visando continuar iterando a abordagem de métricas

de impacto, bem como acompanhar o progresso do impacto real.
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Ecossistema Purpose Alliance

Purpose Alliance é um ecossistema focado em empoderar pessoas e organizações

extraordinárias para criar um mundo melhor. Purpose Alliance foi o ambiente onde Purpose

Launchpad foi lançado e onde está sendo usado de forma massiva (como base para Purpose

Challenges e muitas outras atividades). Além disso, como já mencionamos anteriormente, os

membros da comunidade Purpose Alliance podem acessar um conjunto de recursos, visando a

implementação do Purpose Launchpad.

Além dos

recursos e ferramentas abertos, Purpose Alliance conta com um conjunto de iniciativas que

podem ser muito poderosas para ajudar pessoas e organizações a causarem impacto:

● Purpose Launchpad, que é o framework descrito neste guia. Embora seja um

elemento-chave do ecossistema de Purpose Alliance, é importante lembrar que

Purpose Launchpad é um recurso aberto e pode ser aproveitado de igual maneira por

outras organizações e ecossistemas.

● Purpose Alliance Academy, que se concentra em ajudar os indivíduos a crescerem em

um nível pessoal para causarem impacto, encontrarem pessoas com ideias

semelhantes e motivadas por propósitos, aprenderem em profundidade o conceito

Purpose Launchpad e obterem uma certificação oficial em Purpose Launchpad.

● Purpose Alliance Evolver, focado em ajudar empreendedores e organizações a

evoluírem suas startups, bem como entrarem na fase de impacto o mais rápido

possível com o apoio de Mentores Purpose Launchpad oficialmente certificados.

● Purpose Alliance Services, que se concentra em empoderar organizações que

implementam o Purpose Launchpad, visando fornecer às suas equipes o mindset

correto para que causem um impacto massivo.
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Para mais informações, visite www.purposealliance.org

Glossário

PLA (Purpose Launchpad Assessmen)

Um conjunto de perguntas para avaliar o estado de evolução de todos os eixos do Purpose

Launchpad.

PLG (Purpose Launchpad Radar)

Um gráfico polar representando o status de evolução de todos os eixos do Purpose Launchpad.

PLB (Purpose Launchpad Backlog)

A lista de Stories a serem feitas pela equipe durante o atual Purpose Launchpad Sprint.

PLP (Purpose Launchpad Progress)

Número total de Aprendizados Validados.

PLR (Purpose Launchpad Repository)

Um conjunto de Stories sugeridos a serem feitos para evoluir cada um dos Eixos do Purpose

Launchpad, de acordo com o nível de evolução.

PLS (Purpose Launchpad Sprint)

O coração do Purpose Launchpad é um Sprint, um time-box de uma, duas ou mais semanas

(dependendo do nível de evolução da iniciativa) durante o qual a equipe faz um progresso real

na evolução dos Eixos do Purpose Launchpad. Um novo Sprint começa imediatamente após a

conclusão do Sprint anterior.

PLM (Purpose Launchpad Mood)

O status of the mood, ou status do humor, (de 0 a 5), da equipe durante os diferentes Purpose

Launchpad Sprints.
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