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Foi pensando nisso que a especialista em economia criativa e
desenvolvimento sustentável, Lala Deheinzelin, aprimorou um
método dos chamados “softwares de comunicação” nas
empresas. Ela elaborou um fluxograma onde são trabalhados os
quatro tipos de economia que os líderes de uma corporação
precisam enxergar para equilibrar os modelos de gestão em seus
funcionários.
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A Ticket e Gestão conversou com Lala para entender como
funciona o método e de que modo as empresas podem
aproveitálo:
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Trabalhar o conhecimento dentro das empresas é uma tarefa
ainda pouco executada nas corporações. O fato também está
associado a um modelo incompleto de gestão, baseada apenas
no tripé da sustentabilidade e em conceitos básicos, que não
desenvolvem por completo a comunicação interna.
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Como funciona a ferramenta da Fluxonomia 4D?
O método é uma combinação de quatro economias: Criativa, Colaborativa, Compartilhada e Multimoedas. Elas se
baseiam nos quatro elementos necessários para a gestão interna. A economia criativa vem da cultura das
empresas, e é responsável por distinguir os conceitos e marcas. A compartilhada é resultante do meioambiente,
servindo como um mapeamento da infraestrutura e de cargos compartilhados. A terceira economia é a
colaborativa, proveniente da questão social, que possui como atribuição a distribuição de gestão para ganhar
escala. Por fim, a multimoedas vem da financeira, e trabalha com os recursos que vão além do fator monetário.
Por que as empresas atuais ainda não conseguem se comunicar internamente como deveriam?
Muitas companhias ainda utilizam o famoso tripé da sustentabilidade, sendo ele o meioambiente, a economia e a
sociedade. Porém, existem dois erros neste sistema: o primeiro, não deveria ser um tripé, mas sim um quadrado,
com um quarto elemento: a cultura. O segundo erro, associar a palavra “econômico” em uma das dimensões ao
invés de “financeiro”, há mudanças entre ambas, pois ao restringir o termo significa desvalorizar as outras três.
Portanto, acredito que a Fluxonomia 4D permite que as corporações vivam uma fase de transição, onde aprendem
a operar um novo modelo de negócios, com menos problemas na comunicação.
Qualquer empresa pode utilizar o método?
Sim, o método funciona para qualquer empresa que queira entender como utilizar uma rede de recursos,
priorizando a comunicação interna. É importante compreender que os recursos, em si, não são apenas dinheiro e
questões monetárias, mas sim, valores como confiança e integridade também. Por isso, qualquer corporação que
quer assimilar esta ideia, pode utilizar a Fluxonomia 4D.
A Fluxonomia 4D se modifica com o passar do tempo ou é um modelo fixo?
Não há uma data que defina o modelo, é atemporal. A iniciativa e a exposição da ferramenta sempre podem ser
trabalhadas quando há uma causa a ser compartilhada. Quando as empresas ouvem mais, elas geram mais lucro,
e por isso, a Fluxonomia 4D ainda será utilizada por muitas empresas.
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