
Liderança e 
mentalidade 

ágil





O que significa 
liderar no mundo 

ágil?



Ter a capacidade de 
antecipar-se e adaptar-se  

às mudanças

Tirar proveito dos seus 
erros e experiências

Olhar a organização como 
um todo

Atuar como facilitador e 
servidor

Ser um agente de 
mudanças

Fonte: Material do PACC – Andy Barbosa
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Pesquisa organizacional realizada 
pela Gallup indica que pelo menos 

70% da variação no nível de 
envolvimento da equipe é explicada 
pela qualidade do gerente ou líder 

da equipe.

https://news.gallup.com/poll/241649/employee-engagement-rise.aspx



A pergunta sobre mudanças 
organizacionais é sempre a mesma: 

“Como podemos mudar outras 
pessoas?”



Nos tornamos organizações 
melhores e mais felizes 
mudando a nós mesmos ao 
invés dos outros.

Quando as pessoas não se 
concentram em melhorar a si 
mesmas, não é de se admirar 
que elas sempre se queixem 
umas das outras?



“Como lidar com minha organização 
medíocre? Eu gosto do meu trabalho, mas eu 
não gosto do que a gestão está fazendo. Como 
lidar com isso?

Bem, é fácil. Você tem três opções:

1. Ignore. Mudar organizações é um trabalho duro. Se você 
não tem o vigor necessário para aprender como tornar-se 
um bom agente de mudança, então, pare de reclamar do 
que está ruim. Aceite que a organização é o que é, e 
aproveite as partes boas do seu trabalho. Nesse caso, você 
pode parar de ler, daqui.

2. Peça demissão. A única razão pela qual organizações 
ruins existem é porque as pessoas não pedem demissão. 
Faça um favor para o mundo e encontre um lugar melhor 
para trabalhar. Ajude organizações ruins a saírem de suas 
misérias não trabalhando para elas.

3. Aprenda sobre gestão de mudanças. Muitas pessoas 
são péssimas em influenciar outras pessoas a mudarem 
organizações. Mas, se você levar a sério, você pode 
aprender a ser um agente de mudança mais eficiente.

É pegar, largar, ou mudar”



Para saber mais

http://management30.com



Círculo de preocupação:
- Sem influência
- Reatividade
- Paralisia

Círculo de influência:
- Ação
- Solução
- Alcance
- Alternativas
- Proatividade



https://www.youtube.com/watch?v=XrVZC9A5INg&list=PLHXDFUoljQxByuXvajagqmmPjmE
RFIy0f&index=8

7 Rules for Creativity Managers

https://www.youtube.com/watch?v=XrVZC9A5INg&list=PLHXDFUoljQxByuXvajagqmmPjmERFIy0f&index=8


Alguns perceberam que uma organização se 
parece com uma comunidade ou uma cidade. 
Você pode fazer o que quiser, desde que 
permita que a comunidade se beneficie do 
seu trabalho. 
Essa é a ideia por trás da Gestão 3.0.



Em uma comunidade ou 
cidade, todos são 
(parcialmente) 
responsáveis por 
contribuir com seu 
sucesso e alguns são 
responsáveis pelo todo.



Gestão é sobre seres humanos. Sua tarefa é tornar as 
pessoas capazes de desempenhar em grupo [...].
Gestão é o fator crítico e determinante.
- Peter Drucker, Management Rev. Edition



A gestão do trabalho é 
uma atividade crucial, 
mas isto poderia ser feito 
com ou sem gerentes
dedicados. Na verdade, 
um negócio pode ser 
gerenciado com 
praticamente nenhum 
gerente!



A maioria dos trabalhadores criativos não percebe 
que eles também são responsáveis por assuntos 
de gestão. A gestão é importante demais para ficar 
somente com os gerentes.



A única atividade que resta 
para os gerentes é cultivar 
e nutrir todo o sistema.



O trabalho de gestão é projetar e executar os sistemas que 
suportam a empresa para alcançar seus objetivos.
- Dave Gray, The Connected Company



Gestão 3.0 não é um 
framework

É um mindset, combinado com 
jogos, ferramentas e práticas em 
constante evolução, para ajudar 
qualquer profissional
a gerenciar a organização. 

É uma maneira de observar os 
sistemas funcionando e geri-los.





Energizar Pessoas: As pessoas são as partes mais 
importantes de uma organização e os gerentes devem 
fazer de tudo para manter as pessoas ativas, criativas 
e motivadas.
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Empoderar Equipes: As 
equipes podem se auto-
organizar, e isso requer 
empoderamento, 
consentimento e confiança da 
gestão.
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Alinhar Restrições:
A auto-organização pode levar a 
qualquer coisa e, portanto, é 
necessário proteger as pessoas, 
compartilhar recursos, dar às 
pessoas um propósito claro e 
metas definidas.

3



Desenvolver 
Competências:
As equipes não podem 
alcançar seus objetivos se 
os membros da equipe não 
forem suficientemente 
capazes, e os gerentes 
devem, portanto, 
contribuir com o 
desenvolvimento de 
competências.
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Crescer a Estrutura:
Muitas equipes operam em 
um contexto de uma 
organização complexa, 
assim é importante 
considerar estruturas que 
favorecem a comunicação.
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Melhorar Tudo: Pessoas, 
equipes e organizações 
precisam melhorar 
continuamente para 
adiar o fracasso pelo 
maior tempo possível.
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https://www.youtube.com/watch?v=T9d8w-OG-
Fk&list=PLHXDFUoljQxByuXvajagqmmPjmERFIy0f&index=1

https://www.youtube.com/watch?v=T9d8w-OG-Fk&list=PLHXDFUoljQxByuXvajagqmmPjmERFIy0f&index=1
















Gestão 3.0 = 
Gerenciar o sistema e não as pessoas.



Estas são perguntas típicas relacionadas 
ao trabalho em todo o mundo:
• Como motivar nossos profissionais?

• Como mudar a cultura da organização?

• Como mudar o mindset dos gerentes?

• Como conseguir que as equipes assumam a responsabilidade?

• Como melhorar o trabalho em equipe e a colaboração?

• Como conseguir que os gerentes confiem em suas equipes?

• Como tornar o negócio mais ágil?


