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● excesso de reuniões
● distância da geração de valor

● falta de autonomia
● muita burocracia

● só apanha!
● ilusão do controle





http://www.administradores.com.br/noticias/cotidiano/funcionarios-engajados-podem-melhorar-em-20-a-rentabilidade-da-empresa/121782/
http://www.administradores.com.br/noticias/cotidiano/funcionarios-engajados-podem-melhorar-em-20-a-rentabilidade-da-empresa/121782/


http://culturacolaborativa.socialbase.com.br/geracao-millennial-49-dos-jovens-enfatizam-empreender-ser-seu-proximo-passo-na-carreira/
http://culturacolaborativa.socialbase.com.br/geracao-millennial-49-dos-jovens-enfatizam-empreender-ser-seu-proximo-passo-na-carreira/






Características
● O poder reside no topo e precisa ser delegado (“Empoderamento”)

● Decisões na base podem ser sobrescritas

● Níveis superiores podem impor mudanças, usando os seus poderes 
(definição de responsabilidades, remuneração, promoção, demissão, avaliação, etc)

● Você deve obedecer o seu superior

● Parte da premissa que a ordem surge a partir de uma organização imposta



Principais Efeitos

● Baixo engajamento

● Baixa adaptabilidade

● Novas ideias originadas na base não são implementadas

● Comunicação lenta

● Custo alto

● Decisões ruins

● Princípio de Peter

● (coloque seu efeito aqui…)
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V
Volatile

U
Uncertain

C
Complex

A
Ambiguous





ambiente caótico
medo e lealdade, submissão
sobrevivência

autoridade de comando
divisão do trabalho

máfia
gangues de rua
milícias

IMPULSIVA
matilha

LÍDER 
AUTORITÁRIO

10000 AC



hierarquia, status
controle e estabilidade
foco na perpetuação

processos replicáveis
regras inquestionáveis, tradição

instituições religiosas
forças armadas
órgãos públicos

CONFORMISTA
exército

LÍDER 
CONTROLADOR



indústria, ciência e democracia
quanto mais, melhor, competição
prever e controlar
foco na expansão, lucro

meritocracia?!

busca por inovação

maioria das grandes corporações atuais!

CONQUISTADORA
máquina

LÍDER 
DIRIGENTE



senso de comunidade
valores compartilhados
sustentabilidade
foco na harmonia, felicidade

empoderamento e engajamento
cultura > estratégia
valorização dos stakeholders

startups
ONGs, negócios sociais

PLURALISTA
família

LÍDER 
COACH



TRISTE REALIDADE

sistema de gestão atual está desatualizado

somente um modelo não funciona mais



MÍNIMO 100 FUNCIONÁRIOS

4 ANOS DE EXISTÊNCIA



foco no propósito
consciência, percepção do todo
adaptabilidade, anti-fragilidade
transparência
confiança

autogestão, muita autonomia
autenticidade, plenitude
propósito evolutivo
consentimento

EVOLUTIVA
organismo

LÍDER 
EMERGENTE

Buurtzorg, Zappos, Morning Star, FAVI... 



IMPULSIVO CONFORMISTA CONQUISTADOR PLURALISTA EVOLUTIVO

sobrevivência
-

AUTORITÁRIO

perpetuação
-

CONTROLADOR

expansão
-

DIRIGENTE

harmonia
-

COACH

propósito
-

EMERGENTE



O que é a auto-organização?
● Ordem emergente a partir da relação entre as partes de um sistema

● Não é centralizada em um único agente

● Surge a partir de feedbacks rápidos

● É a forma de ordem natural



● Autogestão: gestão feita pelas próprias pessoas que fazem o trabalho

● Gestão distribuída: poderes do gestor/chefe distribuídos entre várias pessoas

● Times autogerido: um time que faz a sua própria gestão

não existem gestores
todos são responsáveis pela gestão

O que é autogestão?





o que buscamos é uma gestão evolutiva, 

adaptável às mudanças





POR ONDE COMEÇAR?



COMO COMEÇAR?

● metas relativas e flexíveis

● mapeamento de papéis

● reuniões funcionais e de tomada decisão

● aumento da transparência

● nova estrutura distribuição do poder

● ...



O2 - Organização Orgânica



papéis



círculos



5 funções
.revisar
.sincronizar
.adaptar
.selecionar
.cuidar



SEMEANDO SISTEMAS SOCIAIS EVOLUTIVOS



consultoria oficinas facilitação mentoria



pra quem sabe que 
a cultura come a 

estratégia no café 
da manhã

CULTURA

pra quem já sacou 
que o "comando e 
controle" tem as 
suas limitações

AUTOGESTÃO

pra quem se 
pergunta como 
gerar mais valor 

mais rápido

ÁGIL



.COMDANILO

11-991229935

https://www.linkedin.com/in/danilo101/
https://www.facebook.com/danilus.augustus
https://www.instagram.com/danilo.fascio/
https://twitter.com/danilowashere

