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APRESENTAÇÃO
O que ensinamos, aprendemos, criticamos ou
opinamos, sobre qualquer coisa, tudo tende a ser
relativo e conveniente, consciente ou não. É bom
entendermos e sermos críticos em relação ao que a
ciência chama de problema de seleção.
Problema de seleção é como chamam a escolha
de teorias, método, constructos ou amostragem para
determinado estudo, a relatividade e conveniência diz
respeito a nossas limitações. Impossível analisar algo
pelo que não sabemos, fazemos pelo que dominamos.
No mestrado o mantra é acreditar que sobre os
ombros de gigantes vemos mais longe. Os gigantes são
os grandes pensadores, pesquisadores, profissionais
de referência em diferentes áreas de conhecimento.
ANT (Actor Network Theory) vê como atores
não só as pessoas, mas também sua cultura, ação
social, objetos, organização. Cada um destes atores
são conexões de uma complexa rede sócio-técnica.
Para nos posicionarmos sobre algo ou alguém,
devemos ter a melhor seleção possível de informações
sobre teorias, pessoas, organizações, fatos, hipóteses,
conhecimentos e vivências. Sobretudo, devemos ser
humildes para aprender com as nossas experiências e
buscar novos conhecimentos.
JORGE AUDY
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400 AC – A ALEGORIA DA CAVERNA
Publicado em 14/08/2013.
Em um dos escritos de Platão ele teria escrito
a Alegoria da Caverna, que pode ser vista como uma
analogia a Zona de Conforto, condições psicológicas
que restringem nossas percepções e ações apenas ao
que já consta em nosso ínfimo espectro de
conhecimento. Os grandes nomes da humanidade
talvez fossem mais curiosos que nós, inquietos,
desconfortáveis com o oceano que desconheciam
frente a gota de conhecimento que dominavam.
Tem muita gente que se desdobra e se justifica
para contornar e enquadrar a vida, com medo das
mudanças e dos ritos de passagem que as
acompanham, as vezes não queremos crescer,
queremos continuar no útero, chupando o dedo e se
alimentando pelo cordão umbilical, Freud explica,
mas a vida é para ser um constante equilíbrio entre
mudanças e estabilidades, muita mudança estressa e
muita estabilidade nos acomoda, quer em meio ao
conforto ou ao desconforto.
O filme “A vida de Truman” (The Truman
Show) é uma releitura e adaptação da Alegoria da
Caverna de Platão, um filme que mostra um homem
que só conhece uma vida de falsa, uma fantasia, mas
por uma série de eventos ele passa a encontrar
dissonâncias no lugar onde vivia, que na verdade era
um imenso estúdio protegido por uma cúpula e
representando ser uma ilha isolada. Coube a ele
próprio decidir aventurar-se ao desconhecido ou ficar
na sua zona de conforto, naquela vida em que as peças
se encaixavam perfeitamente.
JORGE AUDY
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Em Platão temos uma caverna subterrânea
habitada por pessoas ali confinadas a gerações, desde
a infância até a morte, conhecem apenas aquilo que
veem lá dentro, não sabem da existência de nada do
mundo lá fora, a luz resume-se a uma fogueira
existente junto a entrada e que projeta uma luz difusa
e sombras na parede de entrada da caverna a partir
de pequenas brechas de difícil acesso.
Vamos supor que alguém do lado de fora use
bonecos e objetos para projetar diferentes sombras,
como sombras de pessoas, animais, artefatos, para os
prisioneiros da caverna, que nunca saíram daquele
lugar, a caverna é a única realidade e as sombras
projetadas são o que são vultos próprios, posto que
desconhecem a existência dos objetos, tamanhos,
volumes, cores, cheiro, odores, sua realidade restringe
a aquele mínimo que percebem.
Se um destes “prisioneiros” pudesse sair, ver o
mundo lá fora e provavelmente aterrorizado quisesse
voltar e contar aos demais lá de dentro o que vira,
segundo Platão o mais provável é que ele seria
tratado como louco, as informações de luz, calor,
percepções, maravilhas relatadas, seriam vistas com
receio e restrições, talvez o quisessem demovê-lo de
falar aquelas coisas, poderia quem sabe sofrer alguma
punição ou restrição pelos mais velhos ou pela
autoridade constituída para que não subverte-se a
ordem do lugar.
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400 AC - POIESIS
Publicado em 15/10/2015.
Nos escritos de Platão é possível entender a
poíesis como processo criativo, ação, conhecimento e
aprendizado lúdico,
convertendo
algo ainda
considerado como “não ser” em “ser”. Ainda com
Platão temos os movimentos intrínsecos de criação,
mediante a prática do auto-conhecimento e virtude.
A falta de filosofia nas organizações acaba
gerando executivos e profissionais ocos, que só
acreditam em números e com seus umbigos, como se
as pessoas ao seu redor fossem um mal necessário e
não solução para todos os seus anseios. Na Grécia,
trezentos anos antes de Cristo, a matemática era
recheada de significado, de natureza e poesia, dois mil
anos depois e muitas empresas acreditam que gestão
de pessoas se resume a números, simples assim.
Nas escolas gregas, com Platão, Sócrates e
Aristóteles, surgiram muitos dos conceitos que
sustentam as ciências sociais e muito especialmente a
filosofia. Deste período, resgatamos reflexões
essenciais sobre artes, cultura, sociedade e felicidade.
Na Teoria da Arte, de Platão trago a ideia da poíesis. O
dicionário define poíesis como a capacidade de
criar alguma coisa de forma criativa.
“Indústria” de Software
Fossemos dados a filosofar um pouco e
teríamos termos mais condizentes para a TI e seus
profissionais.
“Indústria”
ou “engenheiro”
de
software, são dois termos que remetem a um trabalho
de produção em escala, hierarquizado, especializado,
JORGE AUDY
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conceitos criados pela revolução visando centralizar a
tomada de decisão, barateando e simplificando a
produção, cada “operário” uma peça substituível.
O termo AGILE também não ajuda muito no
entendimento de suas metodologias e boas práticas,
porque os mesmos profissionais que não conseguem
desapegar dos preceitos do filme “Tempos Modernos”
entendem tudo errado. Ao achar que entenderam os
princípios do manifesto, valor, agilidade, acabam
sintetizando em lucro, rapidez e facilidade.
Profissionais do conhecimento, fossemos mais
afeitos a filosofar e ao invés de “indústria” talvez fosse
“atelier”, ao invés de “engenheiro” talvez
fossemos “artesãos”, ao invés de “métodos ágeis”,
talvez fossem “métodos construtivistas” ou
“humanistas”.
Sinergia ou entropia?
A filosofia aproxima, desarma, gera sinergia a
partir da transparência e conhecimento, ao contrário
da entropia gerada pelos modelos privilegiados por
muitas empresas, onde a restrição ao pensar e
questionar leva cada um a privilegiar o eu, tu, eles,
raramente nós.
A auto-organização, as metodologias ágeis e
seus princípios, kaizen e gemba, o uso de técnicas
para ludificação do trabalho, retrospectivas …
enquanto empresas e gestores não entenderem a
grande quebra de paradigma aqui envolvida, ainda
teremos muita frustração decorrente de expectativas
industriais do século XIX travestidas de termos e
discursos moderninhos.
JORGE AUDY
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1350 - HUMANISMO
Publicado em 17/02/2013.
O primeiro passo para a agilidade é
o autoconhecimento, mas é fácil ver que a maioria se
incomoda
com
esta
introspecção,
pois
inconscientemente
tentamos
negar
nossas
contradições, é mais fácil transferir e projetar nossas
frustrações e falhas aos que nos cercam … desde
crianças, a culpa sempre é dos outros!
Tem muito profissional que inconscientemente
vive de aparências, mas há sintomas, hipocrisia deixa
rastro, parece que está tudo bem, mas de uma hora
para a outra, intermitentemente, passamos da alegria
a depressão. No fundo, falta aceitação, idealizar e fugir
menos, para mudar é preciso entender.
Segundo o humanismo, “Os homens são
dotados das possibilidades de se auto-conhecer,
desenvolver e realizar, tendendo naturalmente ao
equilíbrio e auto-organização!”
Humanismo
Movimento intelectual iniciado no século XIV
junto ao Renascimento, quando o teocentrismo cede
lugar ao antropocentrismo, marcando a transição
entre a Idade Média e a Idade Moderna.
Para sermos ágeis de fato, temos que trazer do
humanismo três conceitos que deveriam ser
ensinados nas escolas, talvez em uma disciplina sobre
“felicidade”, bem como deveria estar no mindset de
empresas que se dizem “ágeis”, são os conceitos de
congruência, empatia e aceitação:
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Congruência – Ser o que se sente, sem mentir
para si e para os outros, conceito equivalente ao
primeiro pilar do Scrum, transparência com realismo.
Empatia – Capacidade de sentir o que o outro
quer dizer, entender seu sentimento, conceito
alinhado ao segundo pilar do Scrum, inspeção.
Entendimento é mais que escutar, é compreender o
que está sendo dito, é ter uma visão holística do seu
mundo, entender o todo e de que forma cada parte se
encaixa, se inter-relaciona.
Aceitação – Aceitar o outro, com sua história, defeitos,
valores, conceito que instiga o terceiro pilar do Scrum,
a adaptação, buscando o melhor possível.
Para aprender e entender os conceitos de
congruência, empatia e aceitação, comece treinando
consigo mesmo, o auto-conhecimento é premissa para
a agilidade, pois é com ele que conseguiremos falar o
que pensamos, sem tantos bloqueios, blindagens e
muros, deixando-se entender para poder ser ajudado,
bem como nos permitirá escutar o outro, entendendo
para poder ajudar.
A PNL (Programação Neuro-Linguistica) possui
técnicas em que a mudança de hábitos e quebras de
paradigmas são apoiados com o simples “falar consigo
mesmo” de forma positiva e construtiva, induzindo ou
condicionando nosso cérebro a agir da forma
“correta” ou “melhor” na próxima oportunidade, mas
o segredo não esta na técnica, isso é fácil, o difícil é
querer mudar!
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1791 - UTILITARISMO
Publicado em 12/10/2015.
Benthan é um filósofo, produto de seu tempo, e
como tantos outros merecem ser conhecidos e
entendido em seu contexto. Benthan foi um filósofo
inglês defensor do utilitarismo, no final do século
dezoito, apresentando sua percepção sobre
os Princípios da Moral e Legislação a partir dos anos
de 1780. A partir de então, passou a defender o
princípio da utilidade, onde o valor de cada ação deve
ser diretamente proporcional ao quanto ela promove
de felicidade à maioria.
Em meio a sua abordagem jurídica sobre o
utilitarismo, o filósofo chegou a apresentar
parâmetros para que fosse possível avaliar o sentido
de uma ação como geradora de felicidade, através da
intensidade, duração, probabilidade, extensão, prazer
e dor. O papel do estado deveria ser em prol da
felicidade da maioria, enfatizando que uma melhor
educação geraria melhor consciência coletiva,
valorizando ações que seria para o bem comum e
maior.
No site da Infoescola temos que “o Utilitarismo
é uma escola filosófica que nasceu no século XVIII, na
Inglaterra. Ela estabelece a prática das ações de
acordo com sua utilidade, baseando-se para tal em
preceitos éticos. Assim, uma atitude só deve ser
concretizada se for para a tranquilidade de um grande
número de pessoas. Antes da efetivação de uma ação,
ela deve ser avaliada sob o ponto de vista dos seus
resultados práticos”.
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Uma proposição inicialmente dirigida ao
mundo das leis, é possível traduzi-la ao nosso dia-adia, gerando cinco sentidos práticos, constituídos no
século XVIII, necessitando serem portados e ajustados
ao nosso tempo:
1. O resultado almejado deve sempre ser um
bem-estar ético, nas esferas física, moral e
intelectual;
2. A regra primaz é o efeito e não a causa,
qualquer ação deve ser decidida a luz das suas
possíveis consequências e não motivações.
3. Não haveria então julgamento de intensões,
mas do valor gerado para a maioria, um
conceito no mínimo questionável, pois afirma
que algo ruim para poucos é sobrepujado para
o bem maior;
4. É dever de todos a busca do bem maior, da
maioria;
5. Valoriza-se a imparcialidade, sem distinguir
hierarquia ou poder, mas simplesmente
maioria.
No trabalho, ao invés do estado, temos as
organizações, no lugar das leis, temos contratos e
regras de convivência, gerando decisões diárias
para resultados e metas. Sob a óptica do utilitarismo,
o egoísmo operado por alguém sem levar em
consideração as consequências negativas geradas aos
outros,
gerará
problemas
maiores
que
aquele benefício oportunista, que assim perde per si o
sentido prático e social.
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1885 - CURVA DE EBBINGHAUS
Publicado em 12/09/2014.
O que mudança, adoção de métodos ágeis,
desaprender para aprender e a quebra de paradigmas
muito enraizados tem a ver com timeboxes, autoorganização e a Curva do Esquecimento de
Ebbinghaus?
Segundo Ebbinghaus, a repetição é um fator
decisivo e essencial para uma maior retenção daquilo
que aprendemos, a quantidade de informações que o
cérebro humano retém decai significativamente com
o passar do tempo. Entretanto, a repetição eleva este
patamar a cada revisão, fixando cada vez maior parte
do conteúdo, convertendo-o em conhecimento.

Olhe desta maneira, ao receber uma grande
quantidade de informação, o cérebro demanda tempo
e processamento para mapeá-la e retê-la, mas a
medida que o tempo passa o conteúdo ainda não
processado se perde. Pesquisas como as de
Ebbinghaus mostraram que informações recebidas
JORGE AUDY
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serão melhor retidos se as informações forem
revisitadas em diferentes períodos de tempo.
Esta teoria é utilizada por pesquisadores em
estudos sobre educação e retenção de conhecimento,
a ideia é criar ciclos de conteúdo em que cada qual é
introduzido e frequentemente rememorado.
Curva Agile de Retenção e Apropriação
Tomo a liberdade de dar um nome para a curva
de Ebbinghaus aplicada aos métodos ágeis, onde
temos o compartilhamento e debate da visão,
mapping das releases e sprints, planning, dailys,
reviews e retrospectivas. É possível melhor entender
que a repetição e revisão frequentes é um poderoso
instrumento de apropriação e pertencimento.
Se fizermos acordos e combinações de grandes
volumes de conhecimento e passarem semanas ou
meses para realinharmos e repactuarmos entre
TODOS, se um único papel é responsável em entender
e perceber tudo sozinho, como é possível esperar que
o time assuma senso de pertença além das tarefas
atribuídas, não é previsível que ele tenha posse, mas
que esqueça da maior parte.
Outro ponto relevante é que no Agile além de
repetir e repactuar em diferentes lapsos de tempo
frequentes, utilizamos três memórias: auditiva, visual
e mecânica. Quando em uma dinâmica de business
model canvas, mapping, planning ou kanban,
discutimos e criamos artefatos de gestão visual que
ficarão expostos e serão revisitados sob a
responsabilidade de todo o grupo na manutenção e
atualização dos mesmos com realismo e qualidade.
JORGE AUDY
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1908 - LEI DE YERKES-DODSON
Publicado em 19/01/2014.
Uma pesquisa realizada em 1908 pelos
psicólogos Robert Mearnes Yerkes e John Dodson
Dillingham acabou sendo conhecida pela alcunha de
“lei de Yerkes-Dodson” e demonstrava que nossa
performance é afetada positivamente por eventual
estado de excitação fisiológica ou mental.
Esta respeitada e influente pesquisa já foi
utilizada e validada em inúmeros contextos, inclusive
para a tomada de decisão feita por executivos. Creio
que é fácil para qualquer um imaginar a mesma no
contexto de Desenvolvimento de Software, o que nos
leva a recordar do modelo Cynefin e complexidade.
Yerkes e Dodson apresentaram um gráfico com
a influência positiva causada por níveis de excitação
até um teto, a partir dele o desempenho passa a
diminuir. O processo é geralmente ilustrado
graficamente como uma curva em forma de U
invertido, que aumenta e depois diminui com maiores
níveis de excitação.
Eles perceberam e registraram que há uma
sensível diferença nesta curva quando o desempenho
medido diz respeito a tarefas ou desafios mais ou
menos complexos. As tarefas menos complexas
possuem um teto mais alto e mais sustentável, em
tarefas mais complexas temos o U invertido.
Tarefas Simples – exige atenção, acesso a
memória rápida, aplicação de boas práticas, mínimo
de previsibilidade e risco moderado.
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Tarefas Complexas – exige atenção dividida,
memória de trabalho, encadeamento de tomadas de
decisão, multitarefa e adaptabilidade.

Mais uma teoria da psicologia que após um
século de estudos empíricos e consolidação de
conhecimento da área de humanas nos ajuda a
explicar o porquê dos excessos de bugs, dívida técnica
crescente, falta de qualidade, sistemas que passam a
ser encarados como legados logo após serem
desenvolvidos dada a dificuldade de sustentação.
Lembram dos posts sobre o modelo “Cynefin”
do Snowden ou o “Job Strain Model” (JSM) de Karasek
ou a Teoria do Fluxo de Csikszentmihalyi, quanto mais
estudamos, mais convergem as teorias e mais
argumentos dominamos. Um estudo recente (2009)
na Universidade de Oklahoma, fundamentado na “Lei
de Yerkes-Dodson”, foi desenvolvido com o título de
“Impact of Budget and Schedule Pressure on Software
Development Cycle Time and Effort”. Ele concluiu que
para manter um nível benéfico de excitação (pressão)
em projetos de SW requer a cooperação entre clientes
e equipes de desenvolvimento e que orçamento gera
mais pressão que tempo, diminuindo o teto.
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1946 - PETER DRUKER
Publicado em 30/06/2012.
Peter Ferdinand Drucker, nascido em 1909 na
Áustria, mudou-se para Londres em 1933 e
finalmente para os Estados Unidos em 1937, país que
adotou, nacionalizando-se americano, vindo a falecer
em 2005. O ano de 1933 foi o ano em que a Alemanha
adotou oficialmente o Partido Nazista e em 1937
houve o recrudescimento do quadro político Europeu,
já com ocorrências que redundariam na 2ª guerra.
Reconhecido como um homem adiante de seu
tempo, pai da administração moderna, doutorado em
direito, mas filósofo e economista por vocação,
reconhecido a nível mundial como um dos maiores
teórico da moderna gestão de empresas, da teoria da
globalização e das organizações em larga escala, da
gestão por objetivos, e como ele mesmo afirmava, um
estudioso da ciência que trata das pessoas nas
organizações.
Visionário, previu movimentos de governos e
organizacionais rumo a privatização, produção em
escala, marketing das organizações, a sociedade de
informação, influenciando pensadores, políticos e
executivos de grandes corporações na segunda
metade do século vinte.
O que Drucker tem a ver com “Agilidade”?
Talvez Drucker talvez tenha sido um precursor
nas pedras fundamentais de equipes autoorganizadas, quando de seu projeto de estudo e
diagnóstico da GM na década de 40, contratado por
Alfred P. Sloa. Naquele estudo de 18 meses, que
JORGE AUDY
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originou seu famoso livro “Concept of the
Corporation” (1946), também surgiram ideias
inovadoras sobre autogestão, contrapondo uma linha
de montagem com orientação tradicional, formal e
hierárquica.
Inovador em seu pensamento, ele valorizou
aspectos humanos como forma de alavancar melhores
resultados econômicos, propondo a autogestão das
equipes para eliminar gargalos, buscando formas de
mudar e dar mais velocidade a esteira. De fato, uma
esteira com dezenas de equipes e centenas de
indivíduos tinha sua velocidade determinada pelo
indíviduo ou equipe mais lenta.

(*) Contemporâneos, John Maynard Keynes, nascido
na Inglaterra em 1883, foi um dos mais importantes
economistas do século XX, pai da macroeconomia.
Suas ideias revolucionárias incentivaram a adoção de
políticas intervencionistas do Estado afim de criar
estímulos ao desenvolvimento econômico.
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O preço de uma oportunidade desperdiçada
O ineditismo desta provocação não foi
devidamente entendido pela indústria americana,
pois a GM não procurou entender e mudar seu
modelo de produção e apesar de Henry Ford ter no
pós-guerra buscado inspiração no livro “Concept of
the Corporation”, o modelo gerencial de suas linhas de
produção continuou baseado no modelo-mental
vigente, em comando-controle.
Humanista, via os funcionários de uma
empresa como um recurso a ser desenvolvido ao
invés de um custo a ser apenas explorado, quarenta
anos antes do modelo Toyota de produção
revolucionar a indústria automobilística com foco em
valor, equipes auto-organizadas, eliminação de
desperdício, a descentralização nas empresas e muito
mais.
O pragmatismo Japonês e o desapego da
filosofia oriental aos preceitos da revolução industrial,
da produção em massa e da administração clássica
proposta por Taylor e Fayol, baseada em tempos e
movimentos, permitiu que eles desafiassem e
superassem os americanos com uma indústria mais
enxuta, mais produtiva, de menores custos e mais
competitiva.
Moral da história – Demora em entender
‘agilidade’ cobrou um alto custo da GM e Ford,
perdendo capacidade competitiva e encaminhando
para que 40 anos mais tarde perdessem a liderança
do mercado automobilistico global.
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1950- CONSTRUTIVISMO
Publicado em 27/12/2012.
Via de regra, somos criados para guardar as
aparências e firmar competição, cuidando ao
transparecer o que pensamos e sentimos, em especial
com os “hierarquicamente” acima de nós, quer sejam
pais, professores, chefes, autoridades, temos que
“entender”, aprender, apoiar, não sermos rebeldes,
não achar brechas na segurança, enfim, bons e
comportados filhos e cidadãos.
A inovação é desejada, mas é temida, pois
normalmente vem casada com a constestação, cria-se
então uma dicotomia entre a ordem e
progresso versus a liberdade do pensamento e
negação do pré-estabelecido, “queremos” crianças
ativas, mas as acalmamos com doses cavalares de TV
e TeleTubes, “queremos” jovens empreendedores,
mas lhes sugerimos carreiras seguras e rentáveis.
Em casa, antes mesmo da escolinha
A origem do nosso mindset está em premissas
culturais, ainda achamos que o maior valor é ensinar
aos filhos que devem crescer, casar, trabalhar,
acumular fortuna, passar desta para melhor,
individualistas desde o berço, não temos tempo para
pensar no mundo, no coletivo, na interação com os
outros, nos sujeitamos a quase tudo para seguirmos
este ciclo a risca.
“Joãozinho e Mariazinha estão brigando em
casa, aquela gritaria própria das crianças, chega a
mãe, pega os dois, os coloca frente-a-frente e ordena
<João, peça desculpas a sua irmã, dê um beijinho nela
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e façam as pases>, complementando em seguida <Que
coisa linda, assim que eu quero ver, os dois
amiguinhos, sem briga>”
Pois é, quatro anos de idade e já estamos
marcando em seu córtex cerebral como a vida
funciona … Mais importante que o sentimento é a
aparência, mais importante que resolver o problema é
não se incomodar!
Escola tradicional
O modelo de educação tradicional, baseado em
transferência de conteúdo e regras, foi construído
para formar bons súditos, cientes de seu lugar e suas
obrigações, ensinando o que seria preciso para
perpetuar o modelo sócio-político-econômico vigente
em cada momento da história do homem.
As escolas atuais seguem este mesmo preceito,
adaptadas a realidade e regras do estado em que está
inserida, civil ou militar, laico ou religioso, autoritário
ou democrático, variando também de acordo com a
história e cultura de cada povo, sob um viés de escola
estatal ou privadas, segundo interesses justos ou
espúrios.
Escola Construtivista
Construtivismo é uma corrente teórica que foi
aplicada a pedagogia, buscando explicar que a
inteligência humana se desenvolve a partir das
interações entre o indivíduo e o meio. Escolas
construtivistas buscam entender as diferenças e
valorizar o aprendizado individual segundo as
habilidades individuais natas de cada criança, jovem
ou mesmo adultos.
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Pelo prisma construtivista, o conhecimento
não pode ser visto como algo definitivo, posto que o
conhecimento é resultado da interação de cada
indivíduo com o seu entorno, em todas as suas
dimensões, intelectuais, físicas, sociais, emocionais,
levando cada indivíduo a ter a sua abstração, retenção
e entendimento do mundo que o cerca.
Piaget investigou o desenvolvimento da nossa
inteligência, afirmando haver dois ciclos, o de
assimilação e o de acomodação, ambos baseados
no Princípio de Equilibração. Desde o nascimento
estamos expostos a novos conhecimentos, que
dispara mecanismos mentais destinados ao
entendimento, assimilação e desenvolvimento,
estabelecendo novos patamares cognitivos.
Ciclo de Assimilação – Se somos expostos a
algo sobre o qual já possuímos conhecimento prévio,
ocorre o que Piaget chamou de assimilação, quando
rapidamente o classificamos.
Ciclo de Acomodação – Se somos expostos a
algo novo, que não se encaixa a nada que já tenhamos
conhecimento, nosso cérebro cria um novo modelo,
que recebará este novo conteúdo.
Segundo o construtivismo, os ciclos acima
descritos são apenas o primeiro passo para o
desenvolvimento da inteligência humana, que precisa
confirmar os seus modelos a partir das interações
deste indivíduo com o meio onde está inserido.
Escolas de Inovação?
Agora, as empresas esperam funcionários
inovadores, logo, apareceram as escolas de inovação,
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como se inovação fosse algo a se ensinar, na verdade,
não há nada mais inovador que uma criança, só
precisamos parar de desestimular o instinto curioso e
criativo delas, parar de impor a elas a acreditar que
obediência tem algo a ver com aprendizado,
obediência tem a ver com controle.
Desde sempre, o sistema de ensino como o
conhecemos esta voltado ao binário quantidade e
conteúdo, para isto, estabelecemos regras, padrões e
premiação. Como está, o modelo entraria em colapso
se cada criança e jovem resolvesse ter liberdade para
pensar diferente, não estamos preparados para isto,
escolas, professores, monitores, funcionários, nem
equipes de apoio.
Sob esta abordagem, primeiro despejamos
toneladas de conceitos, esperando que a meninada
tenha boa memória e repita tudo como papagaios,
realize tudo segundo um padrão, para facilitar a
avaliação e o enquadramento, para depois, já adultos,
tentar resgatar o pouco de criatividade e inovação que
lhe restou.
Conclusão
Acredito no construtivismo como uma corrente
pedagógica ágil, valorizando o que realmente deve ser
valorizado – a pessoa! Mas, ATENÇÃO, dar liberdade
para crescer nunca foi deixar que cada um faça o que
quer, ser feliz não é esquecer as metas e remar na
direção contrária, praticar o construtivismo, assim
como agilidade, é trabalho duro e buscar desenvolver
o potencial de cada um, de forma racional e
transparente, não é tarefa fácil.
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1950 - TEORIA SÓCIO-TÉCNICA
Publicado em 23/10/2014.
No início do século XX, a revolução industrial
iniciada na Inglaterra espalhava-se pela Europa
continental e EUA, ganhando força e avançando para
novas e melhores tecnologias cada vez mais presentes
nas indústrias e no dia-a-dia, deixando o passado
baseado em mestres, artesões e ferramentas
rudimentares para trás. Surgiam então máquinas,
ferramentas e equipamentos cada vez melhores e
mais produtivos, além da energia a vapor.
Em uma época ainda dominada pelo trabalho
braçal e máquinas-ferramenta já se começou a refletir
sobre o uso adequado da tecnologia e o valor gerado
por ela através do uso consciente e adequado pelas
pessoas que as operam.
A partir da Teoria Sócio-Técnica passou-se a
distinguir a existência de um sub-sistema social e
outro sub-sistema técnico. Não apenas é preciso
entender a tecnologia, mas ainda mais a aceitação,
entendimento e bom uso de sua implementação pelas
pessoas, para que possamos gerar riqueza de fato.
Na Teoria Sócio-Técnica o subsistema técnico é
composto por toda a estrutura tecnológica necessária
ao processo produtivo e organizacional, enquanto o
subsistema social são as pessoas e o apoio social
existente para que o trabalho seja realizado. Apoio
social pode ser entendido como as relações humanas
necessárias e/ou existentes para que o trabalho seja
feito com bons resultados.
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Os autores Antônio L Soares, João J Ferreira e
José M Mendonça do INESC, Universidade do Porto
apresentaram o diagrama abaixo para um contexto
fabril:
O sucesso organizacional está baseado em
aprendizados oriundos da primeira metade do século
XX, o melhor trabalho e os melhores resultados
advém do equilíbrio e interação melhor entre estes
dois sub-sistemas. O estudo e desenvolvimento não só
de um destes sub-sistemas, como do outro e da interrelação entre ambos é a chave da eficácia
organizacional.
O sub-sistema técnico depende do sub-sistema
social, um perde o sentido sem o outro. Assim como
no manifesto e nos princípios ágeis, a interação
humana e satisfação no trabalho não é um fim, é um
meio para melhores resultados organizacionais. Um
sub-sistema social desenvolvido, profissionais
satisfeitos, que percebem seu próprio crescimento,
tende a potencializar o sub-sistema técnico e seus
resultados.
Nos métodos ágeis, o segredo não está em
fazer plannings, dailys, reviews, retrospectivas e ter
quadros cheios de postits … o segredo está nas
pessoas, no entendimento, na colaboração e
sustentabilidade, na satisfação do cliente ao mesmo
tempo da satisfação do time, que fará mais se sentirse realmente parte importante e ativa do processo e
não mero executor.
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1950 - PDCA - CICLO ITERATIVO
Publicado em 27/01/2016.
Este é um primeiro post em tom de mini-bio
baseada em frases e pensamentos, quero apresentar
Deming, Juran, Ohno, Nonaka, entre outros, de forma
singular, através de frases comentadas. Esta ideia
surgiu a partir de uma troca de emails com o Fabio de
Salles, sobre a força de certas frases de nossos gurus e
ícones.
Americano, estatístico, professor catedrático,
autor de livros, palestrante e consultor que ganhou
grande notoriedade no esforço pós-guerra para
reerguer o Japão nos anos 50. Sua contribuição obteve
especial distinção, influenciando substancialmente o
que diz respeito as melhorias em processos
produtivos focados em qualidade, destaque ao
Sistema Lean Toyota de Produção.
Um homem adiante de seu tempo e que apesar
do reconhecimento obtido ainda em vida, ainda é
aquém do que realmente significou em um momento
no qual a cultura Lean estava sendo construída. Uma
referência no contra-ponto a muitos dos princípios
estabelecidos desde o final do século XIX durante a
revolução industrial e que até hoje gera desperdício e
mascara resultados em empresas que se apoiam na
administração clássica.
“Não se gerencia o que não se mede, não se
mede o que não se define, não se define o que não
se entende, e não há sucesso no que não se
gerencia” – Em 1950 esta frase era uma revolução,
lembre-se que o PMI seria fundado 20 anos depois
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(1969). É importante lembrar que os métodos ágeis
não negam a necessidade do gerenciamento na busca
pelo
sucesso
em projetos
de
software,
apenas afirmam que eles devem emanar do grupo
através de seu auto-gerenciamento ou autoorganização. Além disso, acredito no conceito de
Management 3.0
“A Qualidade começa com a intenção que é
determinada pela alta administração. O trabalho
da alta direção não é a gerência, é liderança” –
Uma frase importante, especialmente porque
relembra que o auto-gerenciamento ou autoorganização não são independentes da estratégia
estabelecida pela alta-direção. Eu defendo o valor da
governança corporativa, governança de TI, escritório
de projetos e lideranças, pois a auto-organização de N
equipes devem sempre ser norteadas por diretrizes e
estratégias organizacionais.
“Se você não pode descrever o que está
fazendo como um processo, você não sabe o que
está fazendo” – Há uma infinidade de detratores do
método Scrum, com alegações de que ele é preditivo,
mesmo sendo um framework, alguns agilistas de
renome acreditam que agilidade não pode ter um
método ou processo a serem seguidos, mas para isso
eu apelo para Takeushi & Nonaka: “Equipes autoorganizadas não são equipes descontroladas”.
“As medidas de produtividade são como as
estatísticas de acidentes: informam tudo sobre o
número de acidentes em casa, na estrada, no local
de trabalho — só não dizem como reduzir sua
freqüência” – Deming, Juran, Ohno, os grandes nomes
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da cultura Lean e ágil defendiam que slogans e quotas
eram pouco eficazes porque eram extrínsecas, a
melhor estratégia era intrínseca, pois deveriam ser
apropriadas pelos funcionários com foco em
produtividade e qualidade plenas.
“A avaliação de desempenho alimenta o
medo. Onde existe o medo, existem números
errados. Quando um trabalhador coloca sua
produção sob controle estatístico, ele não pode
fazer mais nada” – Quando eu defendo métricas em
regime de auto-organização, nada tem a ver com
quotas, slogans e metas impostas. Há aquela história
da fábrica russa de pregos que batiam as metas de
peso produzido e quando entraram equipamentos
com contadores, continuaram batendo as metas agora
em quantidade de pregos, apenas diminuindo a
quantidade de metal usado por prego … diga-me
como serei medido, que direi como superarei as
metas.
“Os defeitos não são gratuitos. Alguém os
produz e são pagos por eles. Sem dados você é
apenas uma pessoa qualquer com uma opinião” –
Equipes auto-organizadas devem ter apoio e por si
estabelecer as melhores métricas e indicadores que
lhe auxiliem a se auto-avaliarem, porque autoconhecimento é a base da melhoria contínua. O
objetivo maior é estabelecer cadência, um ponto de
equilíbrio que tire proveito do melhor de cada
integrante, estabelecendo um padrão de alta
performance e equidade, gerando valor a partir
de auto-organização e apropriação do processo,
produtos e serviços envolvidos.
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Deming consolidou o trabalho de Schewart
sobre o ciclo iterativo-incremental de planejamento,
produção,
medição
e
aprendizado
(PDCA),
construindo um extenso trabalho sobre processo
fabril e qualidade, propondo quatorze pontos de
gestão para a qualidade total.
1º. Estabeleça constância de propósitos para a
melhoria do produto e do serviço, tornar-se
competitivo e manter-se em atividade e criar
empregos;
2º. A administração ocidental deve acordar para o
desafio da nova era econômica, conscientizar-se desta
responsabilidades e liderar esta transformação;
3º. Elimine a necessidade de inspeção em massa,
introduzindo a qualidade no produto desde seu
primeiro
estágio;
4º. Não selecione fornecedores somente por preço,
minimize o custo total a partir de relacionamentos de
longo prazo fundamentado na lealdade e na
confiança;
5º. Melhore constantemente o sistema de produção e
serviços, melhorando a qualidade e produtividade,
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conseqüentemente,
reduzindo
os
custos;
6º. Institua treinamento no local de trabalho;
7º. Institua lideranças, o objetivo delas é executarem
um trabalho melhor. A chefia administrativa e de
produção
necessita
uma
revisão
geral;
8º. Elimine o medo, de tal forma que todos trabalhem
de
modo
eficaz;
9º. Elimine as barreiras, pessoas engajadas em
pesquisas, projetos, vendas e produção devem
trabalhar em equipe, de modo a melhorarem
continuamente;
10º. Elimine lemas, exortações e metas exijam níveis
ilusórios de produtividade. O grosso das causas da
baixa qualidade e produtividade encontram-se no
sistema;
11º. Elimine as quotas na linha de produção,
substitua a administração por cifras e objetivos pela
administração por processos, contando com exemplo
dos
líderes;
12º. Remova as barreiras que privam o funcionário a
orgulhar-se de seu desempenho. Remova a avaliação
numérica anual de desempenho ou de mérito;
13º. Institua um forte programa de educação e autoaprimoramento;
14º. Engaje todos da empresa no processo de realizar
a transformação, porque a transformação é da
competência de todo mundo.
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1950 - TRILOGIA DE JURAN
Publicado em 04/02/2016.
Outro post de cunho mini-biográfico, a partir
de frases e afirmações relevantes. Juran era romeno,
migrou para os Estados Unidos no início do século XX,
vindo a trabalhar como gestor de qualidade na
Western Electrical Company, na mesma época dos
míticos estudos conhecidos como “experiência de
howthorne” por Elton Mayo, origem da teoria Y. A
cidade onde Juran estava sediado era Minesotta e
Elton Mayo em Chicago.
Em 1926, é convidado a participar do
Departamento de Inspeção Estatística da empresa,
ficando responsável pela aplicação e disseminação de
novas práticas relacionadas a disciplina de qualidade,
área que iria se consagrar mundialmente durante o
esforço pós-guerra dos anos 50 no Japão, crucial para
a construção do Sistema Lean Toyota de Produção.
Estudou engenharia e direito, histórico unido a
experiência na Western e como professor catedrático
que o habilitou a atuar como consultor de grandes
empresas americanas.
Junto a Deming no Japão dos anos ’50, foram
fundamentais ao estabelecerem e experimentarem
novos padrões e processos baseados em qualidade
total. Juran levou para as empresas os conceitos
propostos por Pareto em seu estudo sobre a riqueza
italiana, na qual 80% dos problemas são causados por
20% das causas, uma forma de priorizar esforços e
recursos naquilo que gera maior resultado.
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“Qualidade deve ser planejada, mas é
atingida pela adequação ao uso” – base do princípio
de melhoria contínua dos métodos ágeis, qualidade
total não é fruto da teoria aplicada, este é apenas o
início
da
caminhada,
atingida
através
do aperfeiçoamento da prática diária, que deve ser
planejada, controlada e melhorada a cada ciclo;
“Sem identificar um padrão, não há base
lógica para tomar uma decisão ou agir” – O segredo
da melhoria e aperfeiçoamento da qualidade é a
análise frequente da execução, seus mediadores e
moderadores, resultados e contexto, que deverá
estabelecer padrões, gatilhos, identificar riscos e
oportunidades. Uma vez mapeados deverão ser
melhor
planejados,
resolvidos,
antecipados
ou aproveitados.
“O estabelecimento de metas tem sido
tradicionalmente baseada no desempenho
passado. Esta prática tende a perpetuar os
pecados do passado” – O conceito de metas deve ser
trabalhado com os envolvidos, que devem entender o
passado, replanejar-se e apropriarem-se cada um pela
qualidade, que é responsabilidade de todos a todo
momento.
“Toda melhoria acontece projeto a projeto e
de nenhuma outra forma” – A melhoria não é
resultado de um excepcional planejamento, mas de
um ciclo contínuo de planejamento, execução e
aperfeiçoamento. Lembrando Tuckman, considerando
que qualidade é o resultado do engajamento das
pessoas enquanto time, que deve aprender a

JORGE AUDY

SOBRE OS OMBROS DE GIGANTES – 32

aproveitar o melhor de cada um, o saber-fazer e
aprendizado.
Juran Management
Trilogia de Juran

System

Juran estabeleceu princípios
internalizados pelos gestores e líderes:

(JMS)

a

ou

serem



Estar disposto a entender as necessidades dos
clientes e satisfazê-las;



Proporcionar alta qualidade de produtos e
serviços, enquanto reduz custos;



Estar envolvido para identificar as necessidades
dos clientes;



Treinar e envolver a todos nos processos de
gerenciamento para qualidade;



Agregar metas de qualidade ao planejamento de
negócios;



Fornecer participações à força de trabalho;



Altos gerentes devem ter a iniciativa de realizar a
gestão de qualidade.
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1963 - APRENDIZAGEM
SIGNIFICATIVA
Publicado em 08/06/2014.
A cada treinamento ou workshop, até mesmo
em uma palestra, sempre aprendemos algo, ao
interagirmos com outras pessoas sempre percebemos
algo que pode nos surpreender. Em um exercício
sobre mapping, um dos grupos optou por mapear
todas as User Stories no formato de um mapa
conceitual, casualmente um tema tratado na
disciplina de Metodologia do Ensino Superior da Prof
Leda Lísia no mestrado em gestão da administração
na FACE/PUCRS.
Mapas
conceituais
são
modelos
bidimensionais e hierárquicos que permitem uma
representação gráfica do conhecimento, oferecendo
artifícios para representar e interligar conceitos,
relações e conectores. A seguir os três tipos de
elementos que podemos perceber em um mapa e um
exemplo visual:
. Conceitos são desenhados dentro de caixas
arredondadas ou quadradas, geralmente fechadas;
. Relações são as linhas que ligam os conceitos;
. Conectores são termos que representam o tipo de
relação entre diferentes conceitos relacionados.
Conforme a necessidade que se apresenta, cada
um de nós irá montar um mapa seguindo seu
pensamento, algo único, em forma de teia de aranha,
fluxograma, de entradas e saídas, hierárquico, … até
os modernos mapas mentais usando diferentes
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softwares, alguns gratuitos, outros freemium ou
mesmo proprietários.

Experimente criar mapas conceituais como
forma de fixar conhecimentos, após estudar, ao
aprender algo, experimente desenhar usando
conceitos, relações e conectores, quer iniciando pelo
geral até chegar ao específico ou vice-versa. Com a
prática é possível aprender que a forma é
bastante flexível e a busca é por um diagrama que
reflita sua própria construção do conhecimento, que
é única!
Em um grupo de 20 pessoas com o desafio
individual de construção de um mapa conceitual
sobre determinado tema, provável que tenhamos ao
final 20 mapas distintos. Isto apenas mostra que um
mapa reflete nossa forma de pensar e entender o que
nos cerca, algo óbvio quando escrevemos uma
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dissertação, mas que nos surpreende ao usarmos uma
artifício gráfico como mapas conceituais.

As bases teóricas destes mapas nos reportam a
década de 60, a teoria da Aprendizagem Significativa e
ao psicólogo David Paul Ausubel. Assim como Piaget e
a Escola Construtivista, Ausubel parte do princípio de
que cada ser difere de outros e é único através de sua
bagagem, vivências, conhecimento.
A Aprendizagem Significativa de Ausubel
Na teoria da Aprendizagem Significativa, para
alguém aprender algo é preciso que este aprendizado
faça sentido, de forma que o aprendiz ancore cada
nova informação a seus conhecimentos prévios,
criando assim novos conhecimentos. A teoria propõe
que a aprendizagem significativa ocorre unindo o
novo ao pré-existente (subsunçores), que atuam como
âncoras entre o antigo e o novo.
O primeiro passo é o estabelecimento de
conceitos básicos que permitirão ao aluno a
construção de ciclos contínuos de diferenciação
progressiva (aprendizagem subordinada) e de
reconciliação
integrativa
(aprendizagem
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superordenada), respectivamente indicando um
processo cognitivo do geral para o específico ou ao
contrário, do específico para o geral:
Ausubel indicou o uso daquilo que chamou
de organizadores prévios ou subsunçores para
a ancoragem
do
novo, facilitando
a
nova
aprendizagem. Esta abordagem pressupõe que é
responsabilidade do professor oferecer recursos
introdutórios que servirão de âncoras para novos
conhecimentos,
possibilitando o aprendizado
significativo.
Sendo assim, é imperioso para o desejo de
aprender do aluno que o professor ofereça e
certifique-se que os seus alunos tenham os
subsunçores necessários antes de iniciar o ensino do
novo, esta seria a condição para o real aprendizado.
A avaliação do aprendizado é também avaliação do
ensino, Ausubel sugere a utilização de testes de
compreensão usando recursos diferentes dos usados
para o ensino, constatando de fato se ocorreu
a aprendizagem significativa.
Assim como no post que fiz sobre a Escola
Construtivista, Ausubel acredita que cada um de nós
possui
uma
história,
nossas
vivências
e
conhecimentos prévios são mediadores de nossa
capacidade em aprender algo novo. Um bom
professor deve ser capaz de perceber e oferecer aos
seus alunos os subsunçores necessários para que cada
aluno construa seu aprendizado. Isto é diferente de
decoreba, independe de memória, não é dizer como
pensar e como saber, é ensinar a pensar e construir
seu próprio saber … Temos muito pela frente
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1964 – EQUIDADE E EXPECTÂNCIA
Publicado em 13/12/2014
A teoria da equidade de John Stacy Adams
propõe que relações sociais, pessoais ou profissionais,
buscam equilibrar suas relações de forma que os
investimentos e ganhos de cada indivíduo sejam o
mais proporcionais possível. Caso contrário, isto
gerará aflição e instabilização na relação, uni ou
bilateralmente.
A Teoria da Expectância de Victor Vroom está
alinhado a corrente cognitivista e propõe que o nível
motivacional de cada indivíduo é resultado de três
fatores (valência, expectativa e instrumentalidade),
em meio a relações de esforço x desempenho,
desempenho x recompensa e recompensa x metas
pessoais.
Equidade e Expectância não tem a ver só com
salário, tem a ver com motivação como mola
propulsora da produtividade e inovação. Profissionais
que possuem percepção de seus diferentes benefícios,
compatíveis a sua colaboração, em comparação aos
demais tendem a ficar mais tempo e se dedicarem
mais.
A falta de equidade e justa expectância leva a
baixa produtividade e desperdícios ocultos em
qualquer relação humana, o que dizer então de uma
relação comercial que envolve cliente, fornecedor,
stakeholders e vários integrantes do time em um
trabalho remunerado em que o ideal é justa
produtividade, valor e recompensa.
Teoria da Equidade
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Cada indivíduo em uma relação entra com algo
em conhecimento, recursos, habilidades, dedicação
e energia, em contrapartida retira benefícios como
satisfação, conhecimento, bens e proventos. Haverá
equidade quando houver a percepção de justiça,
com entradas e saídas justas a cada um dos
participantes.
Perceber todos os vetores envolvidos em
cada relação, responsáveis por gerar entropia ou
sinergia é ao mesmo tempo incrivelmente simples e
extremamente complexo. Em uma relação há dados
tangíveis e intangíveis, quesitos tácitos e explícitos,
geradores de percepções e necessidades, nem sempre
explícitos.
Teoria da Equidade discute a percepção de
injustiças como geradora de angustia e aflição, a
equidade não é igualdade de benefícios, mas a relação
benefícios versus empenho, posto que seria justo
imaginar quem mais investe retirar mais e quem
menos investe retirar menos.
Teoria da Expectância
Em sua teoria, Victor Vroom afirma que a
motivação individual se vale da recompensa em
contrapartida ao seu esforço, motivando-os a
construir resultados em prol dos objetivos propostos,
havendo 3 fatores:
Valência, que diz respeito ao desejo;
Instrumentalidade, na crença de recompensas por
resultados; Expectativa, quando um conjunto de
esforços leva a resultados.
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A valência condiz à percepção de valor de um
indivíduo à determinado fator, o quanto ele o deseja e
tende a buscar o valor subjetivo a ele atribuído. A
instrumentalidade condiz ao empenho relacionado a
uma recompensa, criando uma relação positiva ou
negativa entre interesse e resultado. A expectância
condiz à expectativa em atingir as metas propostas e a
auto-avaliação.
Equidade e Expectância Ágil
Difícil disseminar equidade e expectância em
um ambiente de comando-controle, rígida hierarquia,
feudos organizacionais, porque mesmo que a
equidade seja alcançada com baixa transparência e
individualidade,
gerará
desalinhamento
de
expectativas e percepções, com angústias e finalmente
dissonância cognitiva.
Metodologias ágeis confirmam as Teorias da
Equidade e da Expectância, conquistadas com máxima
transparência
e
colaboração,
equalizando
expectativas e percepções de parte a parte,
oferecendo clareza de objetivos, esforço e resultados
a clientes, time, stakeholders e demais interessados.
Em um time onde temos diferentes níveis de
conhecimento, experiência, maturidade, habilidades e
atitudes, a equidade e expectância podem ser melhor
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conquistadas com transparência, colaboração e
comunicação, tornando claros os reais níveis de
contribuição de cada integrante ao resultado do
conjunto.
Se você acredita que salário e prêmios
pecuniários são as únicas contrapartidas que as
pessoas desejam e satisfazem, está na hora de ampliar
seus horizontes. Empresas visionárias geram
equidade com remuneração, ambientes e relações
abertas,
aprendizado,
desafios,
inovação
e
reconhecimento.
Revertendo a curva
Um indicador muito utilizado e conclusivo é o
turnover, o quanto uma empresa perde talentos para
o mercado, muitas vezes sem vantagens econômicas,
apenas pela chance de ser mais feliz, em ambientes
mais francos, abertos, com mais reconhecimento e
visibilidade, mais diversão e alegria.
Ser transparente e alinhar expectativas, tem
muita gente que pratica Agile pelo marketing, pelo
buzz, mas esquece de trabalhar expectativas, continua
tomando decisões de difícil compreensão para o
próprio time, onde o reconhecimento e méritos são
uma engenharia que nem a liderança explica.
A Teoria da Equidade e Expectância possuem o
mesmo prisma dos princípios ágeis, com
transparência, franqueza e realismo para que cada
profissional conheça seu empenho e contribuição
sobre os resultados, é mais fácil ser feliz se olharmos
ao redor e percebermos quão justa a equidade
e expectância.
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1965 - CURVA DE TUCKMAN
Publicado em 11/07/2013.
A teoria proposta por Tuckman apresentava
fases para um processo de formação de grupos. A
evolução não seria linear, pois com a saída ou
ingresso de integrantes, crises ou mudanças, estas
fases poderiam retroceder, dependendo também do
contexto, cultura, valores, negócio, objetivos.

O modelo de Tuckman é uma aula sobre a
práxis da composição, crescimento e amadurecimento
de um time e seu gestor, explicarei a seguir cada fase,
as quatro originais e a adicional, entretanto antecipo a
evolução da relação entre o time e seu gestor,
inicialmente chefiando, orientando, colaborativo e
finalmente tornando-se “dispensável”, até chegar o
momento em que ele poderá participar direta ou
indiretamente na realocação daqueles integrantes em
outros projetos.
Esta teoria é 100% aderente aos princípios e
métodos ágeis, voltado a pequenos grupos (equipes),
valorizando a auto-organização, o papel de facilitação,
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ciclos de melhoria contínua, passíveis de pequenos
retrocessos e avanços devido a natureza dinâmica de
grupos humanos, o fato dele ser um guia e não uma
lei, por tratarmos de pessoas, cada grupo construirá
sua própria história, não havendo tempos esperados
ou regras exigidas em cada fase.
1º. Forming – É o momento de formação inicial
do time, que carece de tempo para obter integração e
sinergia, necessita de alguém que o conduza através
de regramentos iniciais, seleção e conhecimento de
cada integrante, que imprima um ritmo até que todos
comecem a perceber-se como um grupo, aceitando
suas diferenças, virtudes, encaixando as peças.
Entendo que é aqui que são iniciados os conceitos
objetivos e subjetivos que comporão micro-cultura e
valores;
2º. Storming – Após o primeiro momento de
criação do conceito de grupo, auto-conhecimento e
estabelecimento de suas regras, limites, fronteiras,
objetivos e valores, passamos a gradualmente ganhar
sinergia, tendo o até então gestor cada vez mais no
papel de coach a orientar cada membro que assuma
seu papel frente ao grupo, fase que gera conflitos,
enquanto cada um procura estabelecer seu espaço,
autonomia e visibilidade junto aos demais;
3º. Norming – O time ganha coesão e sinergia,
com seus integrantes cientes da importância de seu
papel e relevância de sua produção para os resultados
do grupo, o até então coach passando a colaborar e
atuando mais como um facilitador conforme acionado,
o grupo já possui uma identidade e personalidade
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própria, auto-organizam-se a favor de produtividade
com sustentabilidade e autonomia.
4º. Performing – O grupo ou equipe atinge sua
maioridade e sua maturidade no desenvolvimento de
seus objetivos e entregas tornam desnecessário a
presença de um gestor, líder, coach ou mesmo
facilitador, que pode então se afastar e dedicar-se a
novos grupos e projetos. O grupo aqui possui uma
clara visão de quem são e como devem atuar para
obter o máximo de sinergia possível. A tônica é autoorganização e senso máximo de unidade e pertença.
5ª. Adjourning – A nova etapa incluída por
Tuckman diz respeito ao encerramento de um
projeto, de objetivos alcançados, posto que o
sentimento de orgulho e realização seria
acompanhado da angústia do desconhecido, é hora de
mudar novamente, romper eventuais zonas de
conforto estabelecidas, mantendo o grupo ou talvez
decompondo e distribuindo seus integrantes em
outros grupos e projetos. O papel do gestor volta a ser
necessário para apoiar a reorganização, reorientação
e endereçamentos de todos.
Encerro dizendo que não é fácil e que muitas
equipes aparentam manter-se em um ciclo
permanente entre o forming e storming. Adoraria que
fosse possível comprar experiência e bom senso em
drágeas na farmácia, mas precisamos ter um mínimo
de convicção e paixão naquilo que acreditamos, acima
de tudo devemos ter transparência, pois pior que não
acreditar em nada disto é fazer de conta que acredita
mas seguir outra cartilha, isso dá um nó no cérebro de
todo mundo.
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1969 – JANELAS QUEBRADAS
Publicado em 10/02/2014.
O que janelas quebradas, tolerância zero,
panóptico de Bentham/Foucault e Métodos Ágeis tem
a ver entre si? No início da década de 70 o estado de
New Jersey iniciou um programa de bairros seguros
em que o mote seria patrulhamento a pé por policiais
em duplas. Pesquisas mostraram que a iniciativa
gerou na população um sentimento de empatia e
maior segurança com a presença e interação com os
policiais.
Mas um fato intrigou o estado, os índices de
criminalidade não baixaram, mesmo assim a
população sentia-se mais segura e protegida. Ao
analisarem o dia-a-dia perceberam que a presença e
atitude dos policiais impunham um melhor
comportamento da população local no tocante as vias
e espaços públicos, assumindo um papel mais próativo e vigilante de seus direitos.
Os bairros deste experimento passaram a ser
mais ordenados, mais limpos e menos violentos no
que diz respeito ao cotidiano, não nos crimes, mas no
convívio. James Q. Wilson e George Kelling L.
publicaram em 82 o artigo “Broken Windows: The
police and neighborhood safety”, sobre este estudo de
New Jersey, resgataram uma teoria da década de 60
sobre ciência social.
TEORIA DAS JANELAS QUEBRADAS
Wilson e Kelling resgataram a Teoria da janela
quebrada do psicólogo Philip Zimbardo de 1969 – Ele
colocou dois carros sem placas em uma área
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degradada e uma área urbana privilegiada. O carro
abandonado na área degradada foi vandalizado
imediatamente, enquanto o da área privilegiada ficou
intacto. A virada aconteceu quando Zimbardo
quebrou as janelas do carro que estava intacto,
gerando em algumas horas uma sequencia de
depredações.
A teoria desenvolve o raciocínio de que onde
não é demonstrado zelo pelas regras, quer pela
autoridade ou sociedade, há uma natural degradação
social, a falta de zelo gera o sentimento de que tanto
faz, cada um cuida de si. A presença dos policiais a pé
de New Jersey e atuação frente a pequenos delitos
revitalizava o senso de pertença sobre o cotidiano
social, gerando efeito psicológico de menor tolerância
para com desvios de conduta e criminalidade.
A teoria não diz que qualquer um irá quebrar
ou vandalizar algo só porque já está desleixado,
sempre haverá os que possuirão a tendência a fazê-lo
e aqueles que não o farão em nenhuma
circunstância. O fato descoberto é que o desleixo
aflora o sentimento de impunidade naqueles que são
capazes de vandalizar e o sentimento de impotência
entre aqueles que poderiam se posicionar e impedir.
TOLERÂNCIA ZERO
O princípio da janela quebrada e a do
policiamento a pé, menos eficazes para reduzir
imediatamente os crimes de maior gravidade são a
base da política da tolerância zero do prefeito
Rudolph Giuliani na Nova York dos anos 90. Uma
política que contou com ampla cobertura desde sua
proposição, implantação, execução e resultados … um
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programa que rendeu a Giuliani grande visibilidade e
reconhecimento como administrador público.
O princípio é análogo, ao coibir todo e qualquer
pequeno delito, mesmo aqueles não passíveis de
penalidades, a polícia com a ajuda da sociedade
eliminava o sentimento de impunidade e
desincentivava o descaso e mitigava a tendência de
jovens que poderiam no futuro vir a tornarem-se
criminosos. A postura da polícia e da sociedade
deveria ser fiel a seus valores sempre, quer por um
papel de bala jogado em via pública, molecagens
inconsequentes, pichações, vadiagem, … pois uma
coisa leva a outra se houver sentimento de
impunidade.
PANÓPTICO DE BENTHAM / FOUCAULT
O panóptico idealizado por Bentham no século
XVIII em penitenciárias e retomadas por Foucault, que
a partir dos anos 60 estudava formas integrais de
vigilância ostensiva ou discreta. Estudos que
fundamentaram não só novos paradigmas de
vigilância a presos, mas em diferentes vigilâncias
sociais como à operários, hospitais, escolas,
organizações, população, etc.
Tanto nos experimentos com policiais a pé em
New Jersey quanto na política da tolerância zero de
Giuliani, as técnicas de vigilância com guardas
fazendo rondas a pé, interagindo com a população,
agindo em qualquer tipo suspeito de mínima
transgressão foi o primeiro passo. Baseados na teoria
da janela quebrada, o papel do estado é um símbolo
da lei, mas para funcionar de fato é preciso que a
população assuma seu papel frente a si mesma,
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demonstrando em cada detalhe seus valores e
objetivos, gerando assim um circulo virtuoso.
MÉTODOS ÁGEIS
Os métodos ágeis distribuem alçada e
legitimidade a todos os integrantes de suas equipes
para que se manifestem e tomem posição em relação
a eliminação de desperdícios, busca de qualidade e
valor frequente para o negócio. Uma óptica de senso
de equipe e pertença, de um ecossistema aberto
voltado a comunicação diária e transparência, um
espécie de modelo auto-construído do panóptico de
foucault N:M, uma visão organizacional da teoria das
janelas quebradas.
Atitudes negativas, pequenos desperdícios,
desmandos, estrelismos, falta de engajamento, os
métodos ágeis se utilizam de fundamentos muito
próximos da tolerância zero, evitando que
sentimentos de risco como frustração, medo,
agressividade, prepotência ou inconsequência sejam
ignorados e gerem um ambiente não producente e
silenciosamente prejudicial, não só ao negócio, mas a
maioria dos atores envolvidos.
Por isso existem os termos Kaizen e Gemba,
melhorias devem ser feitas todos os dias por quem
faz, auto-organizadamente, assim como um
posicionamento deve ser feito no local e momento em
que as coisas acontecem. Não podemos deixar nada
errado passar sem nos posicionar, como se não nos
dissesse respeito, pois sempre temos que tentar
mostrar e fazer a coisa certa.
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1972 - TEORIA DA AGÊNCIA
Publicado em 09/08/2013.
A Teoria da agência surgiu em 1972 como uma
teoria econômica por Alchian e Demsetz, ela teoriza
sobre a necessidade de os proprietários contratarem
agentes, que são os executivos, gerentes, gestores que
lhes representem para a execução da estratégia junto
aos diferentes níveis da organização, visando garantir
os desdobramentos estratégicos, execução tática e
coordenação operacional segundo sua vontade e
visão.
Após a revolução industrial e a produção em
massa instigarem o empreendedorismo em grandes
empresas, criou-se a figura dos grandes proprietários
dos meios de produção, grandes organizações que a
luz das novas teorias da administração constituíram
hierarquias em suas estruturas, com conselhos,
diretores, gerentes, coordenadores, supervisores e
operários, modelos que evoluíram com o passar das
décadas, mas que guarda em seu bojo gargalos que
terão que ser desfeitos para darmos o próximo passo.
Não era mais possível ao proprietário
acompanhar a execução da estratégia, menos ainda
dos desdobramentos táticos, contratando para isto
seus agentes (diretores), que contratavam e
delegavam a seus gerentes, que selecionavam seus
coordenadores e supervisores para manter a
produção sob controle, de forma que uma linha única
conduzisse de forma confiável o fluxo decisório desde
o topo até a base da pirâmide organizacional.
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Jensen e Meckling reiteraram estes estudos em
1976, pois era uma necessidade que implicitamente
gerava oportunidades e riscos, alertando para a
possibilidade de o agente ter conflito de interesses
com o principal, podendo um ser mais ortodoxo ou
mais ousado que o outro, conflitando definição e
execução da estratégia de curto, médio ou longo
prazos protagonizadas por cada um.
Um ponto que chama a atenção quanto a sua
crueza e realismo é o alerta de que há uma postura
mais flexível e empreendedora no capital, que pode
ser remanejado, pode mudar de acordo com os
resultados ou mesmo fatores externos, enquanto o
agente tem restrições quanto a assumir riscos que
prejudiquem sua carreira, logo, trabalhará para
garanti-la em curso ascendente, mesmo com algumas
liberdades inconfessas em detrimento daquilo que
seria o melhor a médio ou longo prazo para a
organização.
Eu interpreto a Teoria da Agência como um
fundamento teórico que apresenta uma oportunidade,
temos que entender para potencializar a adoção real
de princípios e métodos ágeis, temos 200 anos na
consolidação de modelos mentais industriais,
baseados em uma interlocução representativa, prática
que gera nas organizações transições hierárquicas
blindadas, onde as informações sobem, são
processadas e repassadas sob óptica pessoal, a adoção
ágil delega e dá visibilidade tanto a quem faz quanto
ao agente, mas o agente tem que querer.
Resumidamente, caberia aos gerentes levar as
informações à direção e vice-versa, assim como
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caberia aos diretores levar aos proprietários, um dos
conflitos estudados pela teoria é o de interesses, o
agente quer crescer, ser promovido, mostrar
resultados, para isto o modelo convencional é muito
conveniente, no caso de problemas fugirem ao
controle, rapidamente se tem um ou mais culpados,
no caso de sucesso, a sua gestão é o diferencial.
Há exceções, há empresas ou líderes
preocupados nos princípios da transparência,
valorizando talentos e resultados sustentáveis, não
porque sejam comunistas, mas porque a
transparência garante que a informação transitada
seja a mais fiel possível á realidade e não ficção,
métodos ágeis tentam apresentar princípios que
garantam que as melhores decisões coletivas sejam
tomadas a cada dia, que a estratégia aproveite ao
máximo o capital intelectual, inovador e
empreendedor que toda organização possui em seus
quadros.
Você conhece projetos em que as decisões são
tomadas por lideranças que estão mais preocupadas
em mostrar trabalho, em fazer surpresas, inovar,
assumindo prazos, riscos e pressupostos em nome da
equipe e a revelia do melhor para a empresa?
A consolidação de esferas de poder e zonas de
conforto geram um ambiente dissimulado e
facilmente mascarado - “A estatística é uma ciência
mágica, pois se eu comer um sanduíche e você não
comer nenhum, estatisticamente cada um de nós
comeu meio sanduíche”.

JORGE AUDY

SOBRE OS OMBROS DE GIGANTES – 51

1972 - TEORIA CONTINGENCIAL
Publicado em 05/10/2014.
A essência da Teoria Contingencial é não haver
um único modelo organizacional ideal, qualquer
modelo está sujeito a contingencialização frente a sua
realidade interna e externa, uma experiência de
sucesso deve ser estudada, mas é temerário apenas
copiá-la sem entender o contexto onde foi aplicada
versus as características de nossa própria
organização.
No dicionário é possível perceber contingência
como “a possibilidade ou incerteza de que alguma
coisa possa acontecer ou não”.
Os gestores da Toyota nos idos da década de
60/70 do século XX afirmavam que quanto mais os
americanos e europeus que os visitavam e tentavam
entender detalhadamente seu processo e replicá-lo
em suas fábricas para ter os benefícios do Lean, mais
se distanciavam das razões de seu sucesso. O segredo
estava no mindset, a cultura organizacional
interagindo com a microcultura de seus times.
A abordagem contingencial não afirma que o
processo, ferramental, estruturas sejam irrelevantes,
que o estilo de liderança não é fator crítico de sucesso,
mas garante que os motivos do sucesso
organizacional são o resultado da equação de fatores
e atores internos e externos, perpassando cultura e
ecossistema.
A Teoria Contingencial origina-se do
contraponto a estudos da primeira metade do século
XX onde pesquisadores e pensadores tentavam ditar
JORGE AUDY

SOBRE OS OMBROS DE GIGANTES – 52

uma forma ideal de organização, desde sua gestão a
produção. Contingencialmente, estudos tentaram
mostrar como diferentes empresas reagiam a
diferentes condições internas e externas, gerando
oportunidades ou riscos, facilidades ou restrições.
Alguns adotam métodos ágeis, mas na prática
continuam achando que o único caminho é o “seu”
caminho, mesmo gênios podem errar fragorosamente
ao desconsiderarem que há variáveis ambientais a
serem consideradas e pode haver vida inteligente
além do seu intelecto e controle.

Ambiente pode ser entendido como o contexto
onde a organização está inserida e constantemente a
influência, como
condições ecológicas,
culturais,
políticas, econômicas, legais e tecnológicas. Cada uma
destas variáveis e outras mais interferem nas
organizações, interagindo com elas mesmas,
potencializando-se, outras anulando-se, cabendo a
nós uma análise continuada, de forma a agilizar a
adaptação, quer para proteção ou percepção de
oportunidades.
Se trouxermos a Teoria Geral dos Sistemas
como apoio, estamos falando que organizações
assemelham-se a seres vivos. Para seu entendimento
é preciso analisar ela própria, no todo e através de
seus sub-sistemas, bem como as variáveis internas e
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externas que a influenciem, como cultura, mercado,
política, concorrência, governo, etc.
O prisma contingencial dos Métodos Ágeis
O melhor uso do capital intelectual, a interação
diária com o intuito de maior aproveitamento dos
conhecimentos e habilidades, a certeza de que as
coisas mudam, desenvolver software é complexo e
que métodos mais colaborativos e agilidade aplicada
contrapõe o controle e pseudo-previsibilidade
excessiva dos modelos tradicionais baseados em
comando-controle.
O que mais dói é ter muitas empresas que
adotam métodos ágeis pensando em ganhar mais
dinheiro, fazer mais com menos em menos tempo, não
abrindo mão de um centímetro do modelo comandocontrole e industrial de tirar o máximo de cada um de
seus “operários” até a exaustão. Não existe Time to
Market, repriorização e aproveitamento quando todos
sabem que não podem errar, não podem sair do plano
e tem que pedir amém e cumprir contratos nos
detalhes.
Métodos ágeis apoiam-se em dezenas de
teorias que venho postando aqui no blog e no baguete,
não só a Teoria da Contingencia, mas a Teoria Geral
dos Sistemas, Construtivista, Teoria das Restrições,
Pareto, Lei Yerkes-Dodson, Job Strain Model, Cynefin,
Estruturalista, Human Agency, Curva de Tuckman,
Dissonância Cognitiva, … Vale a pena conhecê-las,
sobre os ombros de gigantes vemos além, não seria
ágil desperdiçar o conhecimento de séculos, milênios.
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1974 - AS 8 LEIS DE LEHMAN
Publicado em 03/04/2014.
O século XXI possui o Manifesto Ágil, mas a
seguir compartilho as 8 leis da evolução de software
criados por Meir Lehman na década de 7o e que
chegaram até o final do século revisadas pelo próprio
autor. Ele não falava de pessoas, possuía uma
abordagem exclusivamente técnica e por 30 anos a
Lei de Lehman esteve para o Software do século XX
assim como a Lei de Moore (Gordon Moore da Intel)
esteve para o hardware (dobraria a densidade
de transistores em circuitos a cada 2 anos).
Meir Lehman nasceu na Alemanha e transferiuse para a Inglaterra no início da década de 30,
trabalhou na IBM entre 1964 e 1972 e publicou o que
seria mundialmente conhecido como “Leis de Lehman
sobre evolução de software”. A partir de 1974 ele
pesquisou os sistemas do tipo E, criados para resolver
problemas do mundo real, operados por pessoas.
1. Mudança contínua – Um software deve ser
continuamente adaptado, senão torna-se aos poucos,
cada vez menos satisfatório. A cada alteração no
ambiente em que ele roda que exija nele melhorias,
não fazê-las o tornarão progressivamente menos
satisfatório naquilo para o que foi construído.
2. Complexidade crescente – Se não forem
tomadas medidas para reduzir ou manter a
complexidade de um software, conforme for alterado
sua complexidade irá aumentar progressivamente.
Deve haver um esforço para reduzir a complexidade
final de um sistema enquanto este recebe alterações.
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3. Auto regulação – A curva pertinente ao
processo de evolução de um software em relação a
seus atributos e processos são autoreguláveis e
próximos a uma curva normal, subindo até um teto,
quando começa a diminuir.
4.
Conservação
da
estabilidade
organizacional – A velocidade de atividade global
efetiva de um software em evolução deverá se manter
invariável durante todo o ciclo de vida deste produto.
O mix que é considerado para decisões que levam à
evolução de um software tendem a ser constantes.
5. Conservação de familiaridade – Durante a
vida útil de um software em evolução, a taxa de
mudanças tende a ser proporcional ao domínio que a
equipe detém. A taxa de evolução de um software está
intimamente ligado ao grau de familiaridade entre os
profissionais que o mantém.
6. Crescimento Contínuo – Todo software
deve ter o conteúdo funcional continuamente
ampliado durante seu ciclo de vida para manter os
usuários satisfeitos. O projeto inicial não contempla
tudo o necessário e precisará ser aumentado.
7. Qualidade diminuindo – Os softwares
desenvolvidos para resolver problemas do mundo
real se depreciam progressivamente se eles não
receberem as mudanças necessárias para adaptar-se
ao que acontece em seu ambiente operacional.
8. Sistema de feedback – Os processos de
manutenção e evolução de um software refletem
sistemas de feedback em múltiplos níveis e agentes e
devem ser tratados para manter-se significativos.
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1977 - TEORIA INSTITUCIONAL
Publicado em 09/07/2013.
Você já ouviu falar na Teoria Institucional? Se
não ouviu, garanto que vale a pena ouvir (ou ler), pois
lhe dará bons argumentos para debater mudanças, no
entendimento de atitudes e percepções que poderão
potencializar ou inviabilizá-las, quer seja métodos
ágeis ou aquilo que for melhor para sua empresa, o
primeiro passo é saber quem, o que e porque somos o
que somos!
Criada por Meyer em 1977, impulsionada em
1983 através de um artigo de DiMaggio e Powell
intitulado “A Gaiola de Ferro Revisitada” descortinava
uma abordagem que debatia o isomorfismo
organizacional, quando uma empresa cópia modelo,
processo ou aspectos de outra para obter maior
visibilidade, competitividade, legitimidade ou unidade
frente a seu campo organizacional.
Um campo organizacional é formado por um
grupo de organizações que juntas constituem uma
área reconhecida da vida institucional, podendo ser
percebido entre parceiros, concorrentes, cadeias
produtivas, verticais ou horizontais. Os quatro elos
desta corrente são: Interação x Dominação x
Informação x Pertença.
“As principais forças que as organizações
devem levar em consideração são as outras
organizações” (Aldrich, 1979), elas não competem só
por recursos e clientes, mas por poder político e
legitimação institucional, por adequação social, assim
como por adequação econômica.
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O isomorfismo pode ser competitivo ou
institucional, tendo este último três possibilidades
que podem ser percebidos de forma preponderante:

1º. O Isomorfismo Competitivo resume-se a
assemelhar-se em questões ligadas a “um sistema
racional que enfatiza a competição de mercado,
mudança de nicho e avaliação de aptidão, comuns nas
áreas de livre mercado e competição”;
2º. O Isomorfismo Institucional Coercitivo cede
a pressões formais e informais, explícitas ou sutis, em
coerção, persuasão ou conluio, governamental
(ambiente, legais, fiscais) ou na busca de inclusão,
aceitação ou legitimidade (colocar-se como uma
empresa politicamente correta, ética e sustentável);
3º. Isomorfismo Institucional Normativo é
baseado em profissionalização, no cognitivo,
congressos e eventos, regulamentação ou legitimação,
na contratação de pessoas com expertise de interesse,
em um processo de seleção de RH baseado em
premissas comuns ao seu campo organizacional;
4º. Isomorfismo Institucional Mimético, este é
o mais curioso, que motivado por incertezas, metas
ambíguas, tecnologias insuficientes ou benchmarks há
um mimetismo consciente ou mesmo inconsciente,
algumas vezes ocorre mesmo em dissonância aos
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valores da empresa ou sua cultura organizacional,
mesmo assim gera oportunidades e riscos,
incentivando inovação ou ao contrário, conflitos de
poder.
Por exemplo, está claro o porquê da adoção de
AGILE, PMI, MPS-BR, CMMI, etc na sua organização,
será que se refletíssemos sobre isto e soubéssemos os
reais motivos não facilitaria nossa compreensão e
execução, não da teoria ou utopia, mas daquilo que
realmente é o objetivo de tudo isto, será que está
claro a todos?
Neo-Institucionalismo
Uma abordagem Neo-Institucionalista propõe
a percepção de dois ambientes organizacionais, um
Institucional e outro Técnico, e nesta abordagem
propõe três temáticas, onde os aspectos coercitivos,
normativos e miméticos são apenas mecanismos,
quais sejam:
Mas, uma das abordagens mais interessantes
que percebi no texto sobre o neo-institucionalismo foi
o ciclo de institucionalização > desinstitucionalização
> reinstitucionalização > inovação, apresentando
prismas de estratégia, tática e exemplo percebidos
sob diferentes aspectos de sua operacionalização:
Sim, esse é o ciclo, o porquê mudamos valores,
porque tentamos fazer mudanças organizacionais, as
vezes a favor, mas as vezes contra a cultura vigente
são percepções relevantes que sustentarão
argumentações e alternativas para a resolução de
conflitos e soluções. Pense nisso!
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1977 - APRENDIZADO VICÁRIO E
AUTO-EFICÁCIA
Publicado em 01/06/2015
Albert Bandura foi um psicólogo e pesquisador
canadense que desenvolveu a teoria da aprendizagem
social, pesquisando e definindo conceitos como os
deaprendizado vicário e auto-eficácia … fun-damen-tais! Ambos são conceitos que podemos e
devemos nos empenhar em desenvolver em nós
mesmos e em nossas equipe, independente de nosso
CHA, papel ou expertise.
Uma empresa que permite que um
gestor solape ou permita solapar, minar estes valores,
diminuindo subordinados, cobrando injustamente,
não valorizando seus feitos, compatíveis a seu perfil,
cargo e experiência, está gerando um círculo vicioso
que o levará a zonas de conforto, baixa auto-estima e
alto turno-over.
Cada um tem seu potencial, perceber isto e
cercar-se de talentos é o maior valor de um líder, e
não estou falando apenas de badalados profissionais
seniors, pois há talento em jovens aprendizes,
estagiários, juniores, plenos e seniors. O nosso papel é
perceber o talento de cada um e montar times com
sinergia crescente.
Um talento desabrocha quanto mais lhe derem
condições e suporte, investindo em sua auto-eficácia,
ele precisa ver e acreditar que pode mais, sua curva
de aprendizado intensifica-se quanto maior forem as
oportunidades. Não só aprender por si, mas também
pela observação, mesclando com o que Tuckman
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chamou de suporte social, da chefia, colegas e
parceiros pelo coletivo.
Aprendizado vicário
Segundo Bandura, todos os fenômenos que
ocorrem por meio de experiências diretas podem
também ocorrer de forma vicariante. Ele explica que
por reforço vicariante entende-se o aprendizado a
partir da observação de outras pessoas e das
consequências geradas ou obtidas por elas. Por esta
abordagem sua teoria também é conhecida como de
Aprendizagem Observacional.
Aprendizado ou reforço vicariante é a essência
de grupos de usuários como oGUMA e de
comunidades de prática como o TecnoTalks. O
compartilhamento de conhecimentos e experiências, a
apresentação de cases, o uso de workshops e
jogos tem este foco, aprender a partir da observação,
aprender pelos acertos e erros dos outros ou
acertando e errando em jogos criados para isto.
Este é um procedimento primário ao ser
humano, desde bebês observamos e modelamos
nosso comportamento repetindo aquilo que
percebemos benéfico para os outros e que
(provavelmente) será também para nós. Caso não
seja, nos faz questionar porque foi bom para outro e
não a nós, deveria ser para ambos.
Bandura afirmou em sua teoria que a
observação gera entendimentos (reforço vicariante),
que influenciam nosso comportamento (modelagem),
o que exige atenção. De certa forma, fala em gestão
ágil, de representações visuais e verbais para garantir
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a retenção, seguido da necessidade de repetição até
perceber
de
fato o
valor
através
dos
benefícios esperados.
Temos grande parte de nosso conhecimento
sendo adquirido pela observação e imitação, muito do
nosso modelo mental reflete coisas apreendidas e
repetidas. A maior parte do saber acumulado segue
este modelo, nem empírico, nem experimentação, mas
principalmente por mimetismo, no bom e mau
sentido.
Além de GU e CoP, conceitos oriundos do
mundo Agile, design thinking, lean startup, também
valorizam a gestão visual baseada na interação entre
pessoas, erros e acertos debatidos e reprogramados,
desde técnicas para visão como BMC, elicitação por US
Mapping, validation board, focus groups, sprint
planning, daily, review e retrospectivas, realizadas de
forma colaborativa, todos sustentados por reforço
vicariante e auto-eficácia.
Auto-eficácia
Auto-eficácia sustenta-se no senso de autoestima, pois temos frases célebres como Ford em que
“se você acredita que pode ou não acredita que pode
fazer alguma coisa, provavelmente você sempre
estará certo”. Acreditar que é capaz de fazer ou tentar
e aprender até conseguir é o primeiro passo. Também
a frase “Não sabendo que era impossível, foi lá e fez”
atribuída ao poeta francês Jean Cocteau, pois
acreditar ser impossível torna tudo mais difícil.
Pessoas com muita auto-eficácia possuem
maior confiança em si mesmos, tendem a ser mais
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empreendedoras, enquanto o contrário demonstra
pessoas mais acomodadas e sem resiliência. A autoeficácia pode ser incentivada através do incentivo,
na valorização dos pontos fortes e realismo dos
pontos fracos, incentivando a capacidade de cada um
em superar obstáculos, de aprender com os erros, de
crescer e se superar.
As pesquisas de Bandura sugerem que com o
aumento da auto-eficácia as pessoas sentem-se mais
fortes e capazes, mais resilientes, reagindo melhor a
imprevistos e surpresas, trabalhando melhor riscos e
aproveitando melhor oportunidades. É a antítese da
atitude de chefes autoritários e controladores, pois
assim aumentam sua sensação de poder e dominação,
mas diminuem a auto-estima e auto-eficácia dos seus,
garantindo assim apenas o mínimo de resultados.
Quanto aos métodos ágeis, os estudos de
Bandura podem ser trazidos para nossa realidade,
pois ele validou que equipes desenvolvem um
conceito coletivos de (auto-)eficácia, tornando-as
mais unidas e engajadas, certas de que juntos
resolverão qualquer problema e atingirão vitórias.
Estes princípios são utilizados psicologicamente por
treinadores, militares, grupos e equipes:
“Superando tempos difíceis, as pessoas saem da
adversidade com um forte senso de eficácia.” – 1994
“A auto-confiança não necessariamente garante
o sucesso, mas a auto-descrença certamente garante
o fracasso” – 1997
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“As pessoas não só ganham maior compreensão
através da observação e reflexão, mas também
reavaliam e alteram seu próprio pensamento” – 1986
“Auto-eficácia é a crença na própria capacidade
de organizar e executar as ações necessárias para gerir
situações potenciais” – 1986
“As pessoas com auto-eficácia acreditam na sua
capacidade de enfrentar tarefas difíceis como desafios
a serem dominados e não como ameaças a serem
evitadas” – 1994
“As pessoas que se consideram eficazes, pensam
e sentem de maneira diferente daqueles que se
percebem ineficazes. Eles produzem o seu próprio
futuro, ao invés de simplesmente tentar prevê-lo” –
1986
“A psicologia não pode dizer às pessoas como
viver suas vidas. No entanto, podem fornecer os meios
para efetuar mudanças pessoais e sociais. “- 1977
“Se as crenças de eficácia refletissem apenas o
que as pessoas podem fazer rotineiramente, elas
raramente seriam um fracasso, mas seria definir
aspirações tão somente em seu alcance imediato, sem
apresentar o esforço extra necessário para superar
suas performances comuns”. – 1994
“As crenças das pessoas sobre suas habilidades
têm um efeito profundo sobre essas habilidades.
Capacidade não é uma propriedade fixa; há uma
enorme variabilidade em como você executa. As
pessoas com senso de auto-eficácia se recuperam de
falha; eles veem as coisas em como lidar com elas, em
vez de se preocupar com o que pode dar errado. “- 1996
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1979 – JSM, JOB STRAIN MODEL
Publicado em 28/08/2013.
Taylor e Fayol (1910) na época da
Administração científica, mecanicistas, defendiam que
empregado bom é o que NÃO pensava, ele deveria
apenas executar o mais rápido possível as tarefas que
recebeu, mas desde então o mundo mudou, espera-se
dos funcionários que eles se identifiquem com seu
trabalho, sejam pró-ativos, inovadores em prol da
melhoria e evolução, sim, os funcionários devem
pensar e são valorizados por isto, valorizá-los e reter
os maiores talentos passou a ser o novo mantra.
Irei logo em seguida apresentar o Modelo de
Tensão no Trabalho (Job Strain Model – JSM),
desenvolvido por Robert Karasek (1979), as variáveis
medidas por ele foram Demandas e Controle,
traçando uma relação destas com a percepção de
satisfação das pessoas, levando as vezes a reflexos no
psico-social, podendo desencadear a somatização de
doenças.
Um estudo psicológico que muito tem a ver
com um dos pilares dos métodos ágeis, o de senso de
pertença e auto-organização, ele percebeu que
profissionais com mais atividades e alçada sobre suas
responsabilidades são mais felizes (= autoorganização).
Karasek propôs um modelo de tensão (JSM)
que analisa por um lado as diferentes Demandas
sobre cada profissional, o volume, dificuldade, as
alterações, o prazo, o risco e oportunidades inerentes
a sua execução, por outro lado o Controle que cada
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profissional tem para executá-las, de encontrar a
melhor forma de fazê-lo, ter autonomia em discuti-las.
Mais que isto, o trabalho não é para ser em
ilhas, é para ser em equipe, pois da soma de diferentes
perfis e qualidades é que emergem os melhores times,
preferencialmente de forma auto-organizada. Aqui
chegamos ao pulo do gato da JSM, o modelo propôs o
seguinte gráfico, em que podemos ver o eixo das
Demandas, Controle e a formação de 4 quadrantes,
com diagonais que sinalizam o crescimento da tensão
(stress) e atividade (produtividade):

A conclusão é que Taylor e Fayol estavam
errados, as pessoas querem ser felizes e trabalhar
pouco é menos apropriado à felicidade do que poder
auto-organizar-se e fazer algo que lhe gere orgulho e
prazer em fazer, não que isto seja fácil, mas é o cerne
dos métodos ágeis … se você não quer isto para si,
melhor manter distância, porque auto-organização
exige equilíbrio entre direitos e deveres de todos os
envolvidos … inclusive e principalmente quem faz
acontecer :)
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1983 - MASSA CRÍTICA
Publicado em 17/02/2016.
Acredito muito na inspiração conceitual da
teoria da massa crítica e também dos campos
mórficos como fundamentais à mudanças culturais,
desde grandes grupos, organizações, sociedade,
nações e mundo. Quero falar um pouco da minha
leitura sobre estas teorias, bem como o quanto
conhece-las pode mudar sua forma de ver as
mudanças que queremos na sociedade, empresas e
equipes.
Mudanças culturais como as propostas por
metodologias colaborativas, como o Lean, Scrum,
Kanban, XP, Design Thinking, Lean StartUp,
Permacultura, Dragon Dreaming, etc, exigem a criação
de novos hábitos, atitudes, comportamentos, pois
baseiam-se em valores e princípios. Esta tarefa
depende da evolução de um ou mais campos mórficos
e a teoria da massa crítica pode nos ajudar.
Campos Mórficos
Os estudos do biólogo inglês Rupertet
Sheldrake propõem a existência de campos imateriais
que ligam integrantes de um mesmo grupo, como
exemplo temos o instinto, padrões que se preservam
entre indivíduos de mesma espécie sem a necessidade
de aprendizagem para repetição consciente.
É possível entender que habilidades ou mesmo
aprendizados nos sejam repassados de forma
atemporal e mesmo a distância, algo que pode ser
entendido como um saber coletivo, transmitido
através de campos imateriais e inconscientes, algo
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como ondas de rádio-frequência que nos interligam
enquanto grupo ou espécie.
Ao darmos crédito de que isso é possível,
assumimos que é possível haver inúmeros campos
mórficos, gerando e perpetuando saberes e alertas,
hábitos e ações, e como uma nuvem em tecnologia da
informação, basta estar conectado a ela para fazer os
devidos downloads de nossos firmwares.
Assim, resumidamente, campos mórficos
ultrapassam tempo e espaço para a perpetuação e
evolução contínua de cada grupo ou espécie, como se
cada uma delas vibrasse em uma rádio-frequência
única e singular. Um pouquinho de física quântica, um
mecanismo criado para aumentar nossas chances de
sobrevivência.
Teoria da Massa Crítica
Uma andorinha não faz o verão, um ditado
popular que poderia ter sido usado por Pamela E.
Oliver e Gerald Marwell da Faculdade de Sociologia da
Universidade do Wisconsin em 1983 quando
propuseram a Teoria da Massa Crítica. Uma teoria que
teoriza sobre a dinâmica e processos relacionados às
ações coletivas.
Frente a possibilidade de uma ação coletiva,
aqui representada por um processo de mudança, quer
por pressão ou paixão, desenvolve-se a partir da
contribuição ou ação de uma pequena parte do grupo
envolvido. Marwell e Oliver teorizaram que um
pequeno grupo, interessado e engajado, iniciam um
processo que lhe exigirá dedicação de recursos como
tempo, energia, econômico, disseminação, etc.
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Este início exige empenho pessoal daqueles
que podemos chamar de “early adopters” em relação
ao estabelecimento de uma rede de comunicação
eficaz, destinada a conquistar novos “adopters”. A
teoria da massa crítica entra aqui, se este movimento
não crescer e gerar um volume tal que torne este
crescimento e continuidade auto-suficiente e
crescente, tenderá a diminuir e desaparecer.

É o atingimento de sua massa crítica que
consolida uma ação, movimento ou mudança,
transferindo e diluindo o grande esforço necessário
dedicado pelo pequeno grupo que iniciou esta ação a
um número crescente de participantes. A
comunicação é fator crítico de sucesso, em grandes
organizações é comum estabelecerem equipes de
evangelização, dedicadas a potencializá-la.
Mudanças culturais
Não importa se estamos falando de tribos
sociais, metodologias de trabalho ou evolução natural
do comportamento humano, é importante perceber o
papel e importância de cada um de nós no
atingimento da massa crítica naqueles temas e ações
que gostaríamos de ver se estabelecendo como novos
padrões ou conquistas.
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1984 - TEORIA DAS RESTRIÇÕES
Publicado em 12/08/2012.
A duas semanas atras, no workshop do Daniel
sobre Business Model, ele falou superficialmente
sobre a Teoria das Restrições, metodologia de gestão
idealizada pelo Dr. Eliyahu M. Goldratt, físico,
cientista, educador e líder de negócio … fui atras de
maiores informações:
A Teoria das Restrições (TOC – Theory of
Constraints) é uma filosofia de negócios que se utiliza
de princípios científicos, especialmente o conceito de
que muitos efeitos são explicados por poucas causas,
logo, devemos conhecer e resolver as causas ao invés
de gerar despedício atuando isoladamente em cada
uma de seus efeitos.
A solução é termos uma visão holística, mais
ampla, mas com foco em causa e efeitos, buscando
uma imagem sintética de todos os elementos da
empresa, que poderão ser relacionadas a visões
parciais abrangendo suas estratégias, pessoas,
operação e execução na organização.
O médico analisa sintomas e quadro clínico
para emitir um diagnóstico de causa, quer dizer, a
Dengue (causa) gera efeitos como febre, dor de cabeça
e mal-estar generalisado (efeitos). Se tratarmos
separadamente os efeitos, o resultado será
insatisfatório, mas se solucionarmos a causa, todos os
efeitos desaparecerão.
Cada organização, de StartUp a megacorporações, é um sistema formado por inúmeros
processos interdependentes, onde o elo mais fraco da
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corrente é a restrição. Assim, a TOC nos diz que
deveríamos focar no processo ou atividade mais
restritivo, a causa, aquele que reduz de fato o
resultado do conjunto.
Na TOC temos cinco etapas em um ciclo
contínuo de aprendizado e melhoria: Identificação –
Identificar holisticamente a principal restrição
(causa); Exploração – Investir no aperfeiçoamento
desta causa (-desperdício +valor); Subordinação –
Analisar os outros processos subordinados
(relacionados); Elevação – Se a melhoria não refletiu
no resultado, aperfeiçoar o sistema; Repetição –
Melhoria contínua, ao eliminar uma restrição,
procurar próxima.
Se a empresa é um sistema interdependente,
como os elos de uma corrente, não adianta fortalecer
qualquer um destes elos, devemos permanentemente
verificar qual destes elos é o mais fraco, qual está
comprometendo o resultado final, logo, é este que
deve ser melhorado. Qualquer estratégia diferente
desta pode gerar grandes despedícios.
O nome que a TOC dá ao “elo mais fraco” da
corrente, é restrição! Há sempre o risco de
desperdício a partir da incorreta percepção do elo
mais fraco, por exemplo, se investirmos na área de
produção e tivermos o gargalo na área comercial,
geraremos estoque sem aumentar vendas, tornando
necessário diminuir a velocidade de produção,
convertendo o investimento em prejuizo.
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1984 - STRUCTURATION THEORY
Publicado em 27/01/2014.
Desculpa aí, mas Agile não funciona enquanto
não entendermos os porquês, teorias diversas como a
ST (structuration theory), ANT (actor-network
theory), Tuckman, Cynefin, Institucional, Agência, …
ajudam muito a entender de forma científica e
empírica os porquês. Sobre os ombros de gigantes
vemos além!
Na década de 80 o sociólogo britânico Anthony
Giddens desenvolveu a teoria da estruturação (ST),
que procurava explicar a dualidade entre estrutura
e agência, teoria que recebeu desde então a
contribuição de muitos pesquisadores. Essa teoria é
outra forma de sensibilizar quem está por adotar ou
está tentando Agile.
Estrutura é o que forma e dá visibilidade, são
as organizações, objetos, artefatos tecnológicos, os
meios através dos quais operacionalizamos a vida
social, o contexto organizacional ou de projeto.
Agência são as ações dos agentes humanos,
entendendo por agente humano não as intenções, mas
os padrões de ação realizados pelas pessoas em um
viés de tempo e espaço.
O mais importante é a visão de que as
estruturas não podem ser entendidas alheias as
práticas sociais regulares, situadas em determinado
contexto físico e temporal. Assim, um artefato ou
método somente poderá ser analisado a luz das
atitudes e processos estabelecidos durante sua
interação com e entre as pessoas.
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A Teoria da Estruturação é uma teoria oriunda
do campo da sociologia e, por isto mesmo,
originalmente alheia a questões relacionadas a
Tecnologia da Informação. Wanda Orlikoski desde o
início da década de 90 contribui com a ST pela
dualidade tecnologia-uso e publica em grandes e
importantes journals.
Trazendo a Teoria da Estruturação para o
campo das ciências sociais e para a área de Tecnologia
da Informação, Wanda Orlikoski afirma que as
tecnologias não têm estrutura por si só, posto que
dependem da ação humana. As estruturas se
estabelecem a partir do uso dos artefatos tecnológicos
em interação com as ações humanas continuadas, que
sofrerão um processo de mudança e adaptação.
A simples existência de um hardware ou
software, por exemplo, se resume a um simples
artefato tecnológico, passando a ser uma estrutura a
partir da interação e uso, situação que ela denomina
como “tecnologia-em-prática”, que pode ser:
Inércia: Uso da tecnologia como meio de
manter o status quo;
Aplicação: Uso da tecnologia para modificar e
melhorar a forma existente de fazer as coisas;
Alteração: Uso da tecnologia para alterar
significativamente o status quo.
O artefato sofre diferentes condições de uso
gera diferentes consequências através do somatório
de influências das estruturas e agências, conforme o
meio social, organizacional e cultural onde está
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inserido. Um mesmo artefato ou método pode e será
diferentemente usado, gerando diferentes resultados.
Agile – Quebra de Paradigma
Na nova sociedade do conhecimento,
estruturas e agência devem ser flexíveis, adaptativas a
um mercado em constante mutação. A mudança pode
se dar de forma consciente ou inconsciente, mesmo
assim terá imprevistos e a Agência (interação
consciente e continuada) irá produzir, reproduzir ou
mudar as Estruturas da organização.
Aqui, Métodos Ágeis deve ser visto como um
conjunto de capacidades e limitações que moldam a
ação humana e por ela são moldados. Sendo assim, os
estudos em ST indicam que é preciso conhecer as
Estruturas e Agencias existentes, ambas com mesmo
peso e relevância, estrutura e agência.
Nos estudos de Wanda Orlikoski temos:
Mudança Planejada – Os gerentes são a origem e
força das alterações, a Agência é imposta; Imperativo
Tecnológico – A estrutura enquanto tecnologia é a
força motriz, a Agência é irrelevante; Equilíbrio
pontuado – A mudança é rápida e frequente, sinergia
resultante de Estrutura e Agência.
Kaikaku representa o modelo tradicional, com
mudanças radicais, programadas, implementadas em
curto espaço de tempo, como saltos evolutivos. Kaizen
é baseado em melhoria contínua, pequenas mudanças
frequentes conforme surgem pequenos problemas.
O Kaizen é baseado no ajuste evolutivo
frequente de Estrutura e Agencia, enquanto o Kaikaku
tem normalmente um aspecto mais ligado a Estrutura.
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1984 - APRENDIZADO EXPERIENCIAL
Publicado em 20/08/2015.
Proponho uma reflexão para quem pretende
no futuro próximo aplicar seus preceitos e
oportunidades. É preciso entender e praticar os
conceitos do livro de David Kolb, chamado
“Aprendizagem Experiencial: Experiência como fonte
de aprendizagem e desenvolvimento” de 1984.
Não é de agora que acredito nas bases do uso
de dinâmicas e jogos colaborativos para formação de
times e aprendizado, já compartilhei minha
interpretação de teorias, autores e pesquisas que
suportam estas bases sem necessariamente falar
sobre elas. Estes princípios vem ganhando adeptos a
cada ano, cada vez mais empresas e profissionais se
adaptam e se beneficiam deles.
“Sobre os ombros de gigantes”, ler David Kolb
percebendo a multi-conectividade com outros
modelos e pensadores. Impossível falar de Kolb, sem
isto nos levar a outros grandes nomes e estudos, isto
demonstra a importância de sermos pessoas “T”,
unindo especializações com transversalidade de
conhecimentos.
No encerramento dos meus cursos sobre
metodologias, provoco os participantes que elogiar ou
criticar nada significa se não for processado,
internalizado e usado. O simbolismo de um bom curso
ou compartilhamento de conhecimento é percebido
no dia seguinte, através de interpretação e
aplicação daquilo que foi aprendido de forma a
melhorar a vida das pessoas e seu entorno.
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A aprendizagem experiencial tem um ciclo de
quatro atos, imagine a sua intenção de usar jogos para
potencializar o cotidiano e resultados de seu time,
valorizando maior engajamento, protagonismo, autoorganização e melhoria contínua:
1. Experimentação – a participação em
dinâmicas, jogos e atividades deve possui
planejamento e execução lastreados em objetivos
claros, pedagógicos, sociais, vivenciais. Deve fazer
parte de uma estratégia clara, com objetivos que
agreguem valor, utilizando-se de método, critérios e
métricas. Sem isso, pode se transformar apenas em
um momento de diversão, em hora do recreio;
2. Reflexão – A experimentação é apenas o
meio que objetiva o aprendizado e geração prática de
valor, que somente é possível se entendida. Como na
aprendizagem significativa de Ausubel, o resultado do
lúdico é a ancoragem em conhecimentos prévios que
ele chamava de subsunçores, ampliando-os,
modificando-os, proporcionando a geração de
conhecimento;
3. Conceitualização – Para que este ciclo gere
resultados reais, é premissa que a experimentação
gere padrões e projeções pelas pessoas que
participaram. É a minha provocação ao final de um
evento: Se amanhã ou nos próximos dias nada deste
conhecimento for assimilado, aplicado, suscitando
mudanças no processo ou execução vigente, geramos
tão somente desperdício;
4. Aplicação – Ao final, inicia-se a aplicação
conforme conceitualizado, o ciclo inicial gera valor
antes de reiniciar através de outras atividades,
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reiniciando novos ciclos de aprendizado e melhoria.
Uma abstração destas quatro fases, podem ser vistas
explicitamente no modelo SECI e na Teoria do Ba de
Nonaka e colegas, inicia tácito, experimentando-se no
grupo, generalizando a outros e finalmente
estabelecendo novos padrões de excelência.
Temos outras teorias que nos ajudam a
contextualizar a ludificação do trabalho, juntas
lançam luzes nas dinâmicas colaborativas como
bases para a construção de organizações do
conhecimento. Estamos no caminho certo com
métodos
ágeis,
gamestorming,
gamification,
sobretudo é possível ver traços do modelo SECI e
Teoria do Bá de Takeushi e Nonaka no inter-fluxo
entre conhecimento tácito-explícito.
O fato é que antes de lidar com produtos e
projetos, lidamos com pessoas, por isso lançar mão da
psicologia, sociologia, ciências sociais como lastro
para nossa estratégia. Além das teorias sobre
tecnologia e ergonomia. Todos nós somos mais
complexos que isso e é preciso usar uma abordagem
mais humana para gerar ambientes profícuos e ao
mesmo tempo equânimes.
Mas cuidado com suas motivações, pois pode
ser uma faca de dois legumes, usar de ludificação para
tornar os dias mais instigantes e produtivos não
é aplicar dinâmicas e jogos sem adotar um mindset
construtivista, com empatia, sinergia, senso de equipe
e auto-eficácia coletiva. Se aplicar só porque é “cool”,
será uma decisão temerária, pois gerará falsas
expectativas que poderão levar a frustração.
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1990 - CAPACIDADE ABSORTIVA
Publicado em 24/11/2014.
Qual o papel do capital intelectual das
empresas em seu processo criativo e de que forma ele
mais acontece, é intrínseco ou extrínseco, espontâneo
ou incentivado, o quanto as empresas líderes
investem no seu fluxo interno de ideação e inovação.
Não existem condições ou requisitos mínimos
para que boas ideias e inovação aconteçam, é possível
e ocorrem em qualquer lugar, mas podemos criar as
melhores condições para que aconteçam, não é uma
garantia, mas fértil substrato.
Max Weber, em Ensaios de Sociologia escreveu
que “As idéias nos chegam quando lhes apraz, e não
quando queremos. As melhores idéias ocorrem da
forma que Ihering descreve: ao fumarmos um charuto
no sofá. Não obstante, elas certamente não nos
ocorreriam se não tivéssemos pensado à mesa e
buscado respostas com dedicação apaixonada“
Domenico de Masi prega o valor do ócio
criativo, é termos prazer de fazer diferente,
filosofando vez em quando, refletindo, não só
construindo, mas desconstruindo e reconstruindo,
com vontade e desejo … O trabalho junto a chama da
vontade e entusiasmo, instiga a inovação, no prazer
em empreender o novo.
O resumo é que inovação pode ser tratada
como sendo apenas um ato isolado de inspiração
individual, pode ser trabalhada através de áreas de
P&D ou pode ser um programa de revolução
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permanente, com pleno uso do capital criativo de toda
empresa, instigando cada um de seus colaboradores e
envolvidos a fazer diferente.
Funil de Inovação
As grandes empresas da área de tecnologia da
informação investem em um ambiente organizacional
que buque incentivar a ideação em cada aspecto,
desde a busca por talentos bem pagos, equipes
integradas, tanto descontraídas quanto focadas, com
uma estratégia clara de incentivo e valorização da
inovação.
Para estratégias de inovação são utilizados
diferentes modelos de funil, por exemplo um funil de
inovação formado por cinco etapas com uma espiral
criativa contínua, com etapas de identificação,
prototipação, projeto, piloto e mercado:

Estratégias claras de inovação garantem
um incentivo, registro, debate e seleção de forma
transparente e colaborativa nas etapas de formação
de banco de ideias e de um processo de identificação
das melhores, uma abordagem racional em meio a
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inquietação e liberdade
espontâneo e incentivado.

do

processo

criativo,

Capacidade Absortiva
A alta Capacidade Absortiva é percebida na
destreza organizacional em reconhecer a inovação,
assimilá-la e aplicá-la. Dois nomes relacionados a
capacidade absortiva são Cohen & Levinthal, que
relacionam
esta
qualidade
da
empresa
a investimentos em P&D e na contínua busca de seu
desempenho inovativo.
Estes e outros autores valorizam aquilo que
chamam de mecanismos de integração social, outro
tema que posto e desenvolvo com frequência, pois a
gestão do conhecimento, modelo SECI, Comunidades
de Práticas, Grupos de Usuário vem de encontro a
necessidade de aproximar e instigar as pessoas a
interagirem na busca pela disseminação e geração de
conhecimento.
Importante entender um conceito, a inovação
não se traduz apenas a novos produtos, diz respeito a
capacidade de resolver problemas, de aprender com
eles,
de
fazer
diferente,
finalmente, o
desenvolvimento de uma boa gestão de ideias serve
não só para promover a inovação em produtos e
serviços, mas muito especialmente como uma
ferramenta de desenvolvimento pessoal.
Métodos Ágeis e conclusões
Empresas modernas investem em suas
pessoas, incentivando e delegando para que os
funcionários possam desenvolver suas habilidades
natas e novas competências mais e mais
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empreendedoras, oportunizando a eles crescer
profissional
e
pessoalmente.
Desta
forma,
funcionários podem assumir um papel de referência
ou mesmo liderança frente a mobilização e evolução
organizacional.
Métodos ágeis baseados em auto-organização,
gestão do conhecimento e comunidades de prática,
estes modelos nos proporcionam mais interação e
colaboração, entretanto a gestão da inovação exige
um passo a mais, exige uma estratégia claro para
formação e gestão de um banco de ideias e
oportunidades, que deve ter energia dedicada a sua
análise, seleção e endereçamento.
Creio que a maior barreira cultural a ser
transposta é a necessidade de conviver com a
incerteza e a falta de garantias, ter a cabeça aberta e
sem preconceitos, não rotular nem ideias e menos
ainda seus protagonistas. A a recomendação e boa
prática é gerar condições e mecanismos para que isso
tudo aconteça de forma organizada, clara e justa … um
grande desafio!
Costumo dizer que empresas e pessoas mudam
por dois motivos, o primeiro é por pressão, por
necessidade, o outro é por paixão, pela vontade de
fazer diferente, baseado em crenças. A pergunta é:
Você e sua empresa querem ou precisam mudar? Qual
é a motivação? Saber isto é o primeiro passo.
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1991 – EXPLOITATION EXPLORATION
Publicado em 19/06/2014.
O conceito de “exploitation” e “exploration” do
conhecimento foi proposto por James G March em
1991 na revista Organization Science e foi debatido na
aula da Prof Mirian Oliveira sobre Gestão do
Conhecimento. Ao discutirmos estes dois conceitos é
possível ampliar o entendimento de que tipo de
empresa e profissional nós somos. É possível
perceber em meio a estes dois conceitos um
continuum entre a inovação e a execução, fases que
podem
ser
entendidas
pelo simbolismo
da
transpiração ou da inspiração.

Um modelo teórico que nos faz refletir a
estratégia não só de empresas, mas de nossas
carreiras, afinal, o quanto o tempo passa e estamos
em nossa zona de conforto, faturando ou recebendo
salários apenas em EXPLOITATION, sem buscar novos
conhecimentos, sem inovar, não percebendo o tempo
passar? No contraponto é possível perceber startups
que focam no exploration, na inovação como fim,
enquanto na verdade deveria ser um meio, a solução é
gerar um ciclo iterativo-incremental, um constante
equilíbrio natural entre novos conhecimentos, a
consolidação e o domínio dos mesmos.
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EXPLOITATION
March (1991) teorizou a fase de exploitation do
conhecimento como sendo a escolha de investir em
conhecimentos já assimilados, de forma a monetizálo, produzi-lo, refiná-lo, criar processos e
relacionamentos para convertê-los em crescimento
econômico. Uma fase de investimento naquele
conhecimento que lhe permite ter maior domínio das
atividades necessárias para desenvolver a maior
eficiência e performance no atingimento de metas.
Na fase de exploitation, o domínio do
conhecimento nos incita ao aprimoramento, reduzir
seus custos e ampliar a receita proveniente de
processos e rotinas mais racionais, escaláveis,
repetitivos, o conhecimento é convertido em
regramento, normas, previsão e tratamento de riscos,
estabelecimento de boas práticas.
Algumas empresas e profissionais exploram
uma fase de exploitation até o seu esgotamento,
tornando-se obsoletos. O início de um ciclo autofágico
de exploitation pode ser de crescimento, pode atingir
uma hegemonia, mas se a empresa ou profissional não
estiver atento ao mercado e a competitividade, pode a
perceber tarde demais que um novo conhecimento
surgiu e acabou perdendo seu diferencial.
Em resumo, a fase de exploitation se utiliza de
conhecimento existente e dominado para gerar uma
economia de escala ou estabelecimento de um
crescimento consistente, quer econômico e/ou
reconhecimento (visibilidade). Já postei sobre Argyris
e sua teoria de single e double loop, exploitation seria
a estabilização de uma fase de single loop, de
JORGE AUDY

SOBRE OS OMBROS DE GIGANTES – 83

aprendizagem a nível operacional, no refino de um
conhecimento já consolidado. Trata-se de uma fase
importante para o aproveitamento do conhecimento e
estabilidade organizacional ou profissional.
EXPLORATION
A fase de exploration é simbolizada pela
inovação, pela geração de novos conhecimentos,
podendo este ser algo novo ou uma nova forma de
trabalhar um conhecimento anterior. Estamos falando
de estudo, pesquisa e experimentação, investir na
inspiração, ideação e teorização, é trabalhar em ideias
novas sobre as quais não existem garantias.
Uma fase que possui um grande range de
possibilidade e oportunidades, com maior ou menor
risco, mais ou menos disruptiva, assumindo mais ou
menos riscos, partindo de conhecimentos já
dominados e que tem potencial para se reinventar ou
conhecimentos inovadores e imprevisíveis, que
exigirão mais tempo e talvez enfrentarão maior
resistência e exigirão maior empenho na proposição e
entendimento.
É uma fase que está mais baseada no
conhecimento tácito e intimamente ligado ao
desenvolvimento de novos produtos e serviços e ao
doble-loop de Argyris, gerador de novas
aprendizagens, que desafiam o modelo mental
vigente, reinventando-se se necessário para eliminar
restrições geradas pelo conhecimento já estabelecido
e se permite a ir além. desafiando a práxis vigente e a
abordagem dominante. É possível pressupôr que a
fase de exploration pode assumir mais ou menos
riscos, mas sempre focado no novo.
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YING-YANG \o/
A solução não está somente no exploitation e
nem no exploration, mas no equilíbrio. Creio que seja
um entendimento adequado buscar o equilíbrio entre
ambas, mas este equilíbrio sempre envolverá uma
tomada de decisão baseada em uma análise de risco.
Investir em ambas através de equipes de P&D
mitigam este risco, mas não o eliminam, grandes
organizações já entraram em colapso mesmo detendo
novos conhecimento, pois não tomaram a decisão de
converter o novo em um novo padrão.
Trata-se de uma sucessão contínua e crescente
de tomadas de decisão, a de investir em pesquisa, em
novos desenvolvimentos, em identificar um novo
conhecimento desenvolvido como promissor, validálo e finalmente decidir continuar investindo ou
pivotar. Para tudo isto há um limite de início, meio e
fim, podemos eventualmente estar com o novo
conhecimento na mão, mas perdermos o timing de
promovê-lo.
A conversão de conhecimentos e ideias em
negócios e benefícios, quer empresariais e/ou sociais
no modelo mental promovido por uma sociedade do
conhecimento está baseada na colaboração e no
aproveitamento do capital intelectual. Quer pelo
modelo SECI de Takeuchi e Nonaka, Lean Thinking e
Métodos Ágeis baseados na auto-organização, Service
Thinking e Design Thinking, Gamestorming, … há uma
grande variedade de sugestões e formas de
potencializar a ideação e inovação em princípios de
interação e iterações.
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1991 - COMUNIDADES DE PRÁTICA
Publicado em 27/10/2014.
Tanto os princípios e Métodos Ágeis quanto
teorias e práticas sobre Gestão do Conhecimento já
são bem conhecidos da galera que me acompanha
aqui no blog e no Baguete. Mas na esteira de meus
recentes posts sobre GC, vamos juntos fazer um
alinhamento conceitual e a práxis em áreas de TI que
praticam SCRUM.
Afinal de contas, dez equipes ágeis que não se
falam e não compartilham suas experiências não
gerarão sinergia com foco em aprendizado vicário, as
tentativas, erros e aprendizados de uma podem com
certeza otimizar a curva de aprendizado de outras, o
instanciamento do Modelo SECI elimina desperdícios
e gera valor.
Comunidades de prática (CoP)
São grupos que interagem periodicamente com
foco em uma área de interesse, campo de
conhecimento ou profissão específica, um termo
cunhado por Jean Lave e Etienne Wenger no início da
década de 90. Uma CoP pode ser no mundo real ou
virtual, mas quero destacar comunidades presenciais
em empresas, quando compartilham, debatem,
experimentam e geram conhecimento.
Desde a idade da pedra, nossos pajés,
caçadores,
construtores,
etc,
reuniam-se
ritualisticamente para compartilhar conhecimentos,
não
só
para
crescimento
pessoal,
mas
também perpetuá-los e estabelecer novos padrões de
execução e excelência. No passado já tivemos guildas,
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corporações de ofício, hoje temos grupos de usuários,
grupos de estudos, câmaras setoriais, comunidades de
prática e variadas iniciativas semelhantes, mas com
outros nomes.
Muitas empresas incentivam a criação de
comunidades de prática, mas há também exemplos de
iniciativas pessoais, todas proporcionam mais que
compartilhamento e experimentação de novos
conhecimentos, geram também networking, empatia,
sinergia, oportunidades que decorrem da dinâmica
construtivista gerada durante a organização e
execução deste tipo de eventos.
GC inter-organizacional
organizacional

gerando

intra-

Incentivar a criação de comunidades de
práticas dentro de sua empresa e facilitar que seu
pessoal participe de grupos de usuários e
comunidades de práticas é uma das formas mais
eficazes de gerar espirais de compartilhamento e
gestão de conhecimento, otimizando o aprendizado
vicário.
Aprendizado vicário é uma forma de acelerar
nosso aprendizado a partir da observação percepção
dos erros e acertos dos outros, é perceber riscos e
encontrar alternativas e soluções a partir da interação
e da colaboração com outras pessoas que vivem o
mesmo contexto ou enfrentam o mesmo problema.
Sem isso, fica mais fácil nos acomodarmos em
nossa zona de conforto, fica mais fácil de achar que a
nossa forma de fazer é boa, pois como avestruzes
enfiamos nossa cabeça em um buraco, o que facilita
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criar falsos silogismos e a partir de qualquer dado
chegar a qualquer conclusão, pois nos faltam
comparações.
Pela minha experiência prática em grupos de
usuário e comunidades de prática, sei que ali se
encontram pessoas dispostas a aprender e ensinar, a
se expôr e dispostas a compartilhar, debater e
sobretudo construir novos conhecimentos a partir da
sinergia de uma galera inquieta e em busca de fazer
história.
Inter-organizacional
Se me perguntarem os porquês da participação
em Grupos de Usuários e Comunidades de Prática
abertas, fácil, reúnem-se ali pessoas de iguais
interesses, inquietas, com fome de conhecimento,
interessadas em interagir com pessoas com variadas
expertises e vivências, dispostas a compartilhar tanto
inquietações quanto convicções.
Unem forças para aprender, crescer, fazer
diferente daquilo que já fazem, eficaz para trazer
grandes nomes locais, promover palestras, debates e
workshops em que o maior foco é buscar respostas, as
vezes até mesmo novas perguntas.
As pessoas que colaboram em GU’s e CoP’s,
com frequência são pessoas mais valorizadas, pois
agregam outros prismas, argumentos e contraargumentos, saem do seu quadrado, ousam e se
aventuram. Se conseguem alçada, promovem reuniões
equivalentes dentro da sua empresa, levando suas
boas práticas de GC.
intra-organizacional
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Vamos considerar uma equipe tradicional
de testes de software, chamada por algumas
empresas de célula de testes ou fábrica de testes, mas
que se vê em meio a um processo de adoção SCRUM.
Na composição de equipes ágeis, podemos ter
a constituição
de
equipes
multi-disciplinares,
colaborativas, com product owner, analista,
desenvolvedor e testador.
Em muitos casos o ganho da aproximação física
da equipe de projeto envolve também um
afastamento de seus pares, mas afinal: O quanto é
possível aproveitar o melhor de cada um destes dois
modelos? Aproximação e integração no time ágil ao
mesmo tempo que reforçamos vínculos entre iguais,
seus pares.
A criação de Comunidades de Prática envolve
compartilhamento de repertório, auto-organização e
objetivos convergentes. A participação tende a
oferecer uma visão maior que o seu projeto e
processo, gera debate em um plano evolutivo que vai
além do seu dia-a-dia e contexto atual. O senso de
pertença e melhoria Kaizen oferecido às equipes
SCRUM é complementar aos resultados de uma CoP.
Acrescente a isso alguns ganhos como integrar
rapidamente novos colaboradores, diminuir curvas de
aprendizado, conhecimento e alinhamento as boas
práticas,
auto-conhecimento,
auto-diagnostico,
repasse de know-how, alinhamento de riscos e
oportunidades, favorecendo o exercício da discussão
de ideias, negociação e outras competências.
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1995 - CULTURA ORGANIZACIONAL
Publicado em 26/03/2014.
O psicólogo social Edgard Schein já afirmava
em 1995 estarmos vivendo uma era de mudanças, que
uma das características-chave para as organizações
do Século XXI é aprender e converter este
aprendizado em diferencial competitivo. Aprender
seria muito mais que simples adaptação, exige uma
cultura de grupo, coletiva, pressupondo primeiro
desaprender para depois aprender, ciclo que pode
gerar satisfação pelo crescimento ou dor pela
resistência.
Segundo Schein, a cultura organizacional
possui
três
níveis,
sendo Artefatos o
visível, Normas o
perceptível
e Pressupostos o
inconsciente. Assim, o fator crítico de sucesso da
mudança é permitir-se desaprender o velho para
poder aprender o novo, buscando entender os três
níveis, dedicando-se ao desenvolvimento de novas
competências individuais, coletivas e essenciais.
Corroborando esta dimensão cultural da
mudança, Kappos e Rivard realizaram em 2008 uma
pesquisa bibliográfica em 56 artigos de estudos
científicos publicados entre os anos de 1985 e 2006
sobre implantações de sistemas de informação e sua
interação com a Cultura das organizações. Ao
entendermos a mudança tecnológica como interação
tecnologia-pessoas, pessoas-pessoas e pessoasorganização, teremos como parte deste sistema o
conjunto de processos envolvidos desde a sua
construção até o usuário final:
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Enquanto mudança tecnológica, a troca de um
método tradicional para um método ágil de
desenvolvimento de software gera um grande
impacto em toda a organização, funcionários, clientes,
fornecedores, tanto internos quanto externos. No guia
oficial do método SCRUM, Schuterland e Schwaber
atribuem ao papel de Scrum Master a difusão dos
princípios do método e as boas práticas que o
sustentam, entre todos os envolvidos, percebendo aí a
cultura da própria organização e totalidade de seus
stakeholders.
Uma teoria que lança mão de um dos
fundamentos do Método SCRUM é a Teoria do
Aprendizado Organizacional de Chris Argyris (1978).
Ele diferencia os modelos de Single-Loop Learning e o
Double-Loop
Learning,
respectivamente
um
aprendizado mecânico,
operacional
ou um
aprendizado
organizacional,
permitindo
uma
constante renovação e melhoria da cultura e
organização como um todo. O single-loop foca a
resolução de problemas na execução, em sua
dimensão operacional, enquanto no double-loop
proporciona uma reflexão dos antecedentes que
geraram o problema e de que forma a organização
pode aprender e crescer com este aprendizado.
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Volto a dois dos gurus das metodologias
ágeis, James Shore e Martin Fowler, pelo
desenvolvimento e divulgação de uma abordagem
maior para a mudança tecnológica representada pela
adoção de uma metodologia ágil, que deve ser
pensada de uma forma holística, dos espectros macro
e micro-culturais, humanos, do mercado até os
p[eracionais. Uma abordagem que privilegia a
agilidade sobre a agilidade, uma adoção gradual,
iterativo-incremental, dando tempo ao entendimento
e crescimento sustentável, uma mudança cultural e
não apenas tecnológica.
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1996 – A ORGANIZAÇÃO APRENDE
Publicado em 08/10/2014.
Teoria do Aprendizado Organizacional fala em
adaptabilidade ao ambiente, afirmando que uma
organização deve ter consciência de suas decisões e
um análise causal dos resultados, ligando suas
decisões, ações e resultados.
É impossível ler sobre os fundamentos e
pressupostos desta teoria e não lembrar do modelo
SECI de Takeuchi e Nonaka, pais da gestão do
conhecimento que apresentaram um modelo baseado
em conhecimento tácito e explícito, iniciando nos
indivíduos, sendo praticado no grupo, sendo proposto
para a organização e retornando aos indíviduos como
aprendizado
organizacional
através
do
estabelecimento de novos padrões e coaching.
Também de Takeuchi e Nonaka temos a Teoria
do Ba, quando estabelecem-se as condições para
haver
compartilhamento
de
conhecimento,
aprendizado e construção de inovação e soluções.
Novamente, tudo inicia na interação individual entre
pessoas, que podem gerar proposições e
experimentação, validadas pelo grupo e podendo via a
serem
estabelecidas
como
novos
padrões
organizacionais.
Importante nestas teorias é que não só o início
está no plano individual, como o aprendizado
pressupõe não só a decisão, mas a ação decorrente
destas decisões e o aprendizado ao estabelecermos
uma relação causal entre estes momentos. A bagagem
de conhecimento, gerada por esta relação de decisãoJORGE AUDY
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ação-resultados permitem o aprendizado e novas
tomadas de decisão baseadas em análise do ambiente
(mercado, políticas, economia, tecnologia, …) e
percepção de adaptação a mudança existentes ou
prévia adaptação a possíveis mudanças.
A disciplina de gestão do conhecimento
defende que este aprendizado somente é consistente
se gerido, registrado, gerando uma memória
organizacional em que diferentes atores se
beneficiarão
igualmente
deste
conhecimento,
novamente lembrando do modelo SECI de Takeuchi e
Nonaka. O conhecimento tácito é importante no
modelo, mas deve ser convertido em conhecimento
explícito e gerar uma retroalimentação, algo que Chris
Argyris chama de Double Looping.
Chis Argyris foi um dos colaboradores da
Teoria do Aprendizado Organizacional, já escrevi
sobre ele e a abordagem do Single e Double Looping,
da aprendizagem individual e organizacional, Teoria
na Prática e Ciência da ação, voltado ao entendimento
que conhecimento só é útil se passível de ser usado
para resolver problemas do mundo real. Argyris
propõe o Single e Double Loop de aprendizado tanto a
nível individual quanto grupal e organizacional.
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Argyris também estudou sobre temas ainda
mais alinhados com princípios ágeis, como o
estabelecimento e investimento na interação humana
baseado na confiança, pressupondo que profissionais
querem ter mais alçada para com mais controle poder
realizar mais e melhor o seu trabalho. Pensamento
alinhado ao modelo JSM (Job Strain Model) de
Karasek e aos princípios fundamentais da autoorganização.
Ainda temos muitas organizações que exigem o
single looping, para resolver problemas, mas não
possuem a habilidade de aprender e evoluir sua
cultura, modelos mentais que geram recorrentemente
estes problemas, agindo sobre as ações e resultados,
não nas origens das decisões, aquilo que Argyris
chamou de Double Looping.
Indicadores da deficiência da realização do
Double Looping é o desperdício, alto turnover,
recorrência de situações ou erros, que já poderiam ter
sido aprendidos e evitados. É como uma equipe de
desenvolvimento contratar mais testadores porque
estão encontrando muitos erros ou contratar mais
desenvolvedores para corrigi-los … o que deve ser
solucionado é a causa pela qual estão sendo gerados
os erros (double looping) e não as consequências
(single looping). Talvez o aprendizado organizacional
aponte para mudanças no framework ou métodos
utilizados, qualificação da equipe, ferramental,
ambiente, redimensionamento de equipes, boas
práticas para o desenvolvimento de competências, …
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1997 – ESTRUTURA EM HIPERTEXTO
Publicado em 20/08/2013.
Se você pensa que agilidade é idealismo, que as
empresas não vão mudar do modelo industrial em
que estão imersas porque nunca abrirão mão de nada,
trocando o certo pelo duvidoso, garanto que não é
nem 8 e nem 80, muitas já flexibilizaram e
conseguiram chegar em um meio termo, existem
riscos, exige tempo, mas na opinião de muita gente
(inclusive a minha) vale a pena.
Há 70 anos atrás tínhamos alguns visionários,
Taichi Ohno, Peter Druker, William Deming, há 30
anos tínhamos muitos mais, além dos signatários do
manifesto ágil, há 20 anos muitas empresas mundo
afora acreditaram e começaram a mudar, há 10 anos
algumas empresas brasileiras começaram a apostar
nesta idéia, por ser ágil nenhuma delas faliu ou virou
comunista, apenas reequilibraram business, grana,
pessoas e sustentabilidade.
Muita gente resmunga que agilidade é puro
marketing, mas a verdade é que sempre tivemos que
separar o joio do trigo, assim como CMMI, MPS-Br e
PMBOK, Agile também é um mar de oportunidades
para quem quer aparecer, surfar na onda, atrair
talentos, mas também tem empresas e gente séria, é
mais fácil para startups, pequenas e médias, mais
difícil para as grandes que tem acionistas
acostumados a resultados líquidos cifrados em
bilhões a custas de alto turnover e mentalidade
industrial clássica.
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Todos conhecem a estrutura hierárquica
baseada no modelo industrial de gerenciamento, com
rígidas linhas de decisão, de comando-controle, um
modelo que ainda é o mais utilizado por organizações
de todos os portes, mas hoje em dia já existe um
percentual que busca ajustar pelo menos as
aparências, se mostrando de forma mais aberta e ágil,
Taylor e Fayol ainda mandando bem, mas o discurso
evoluiu, o que de alguma forma já é um progresso,
mesmo que seja só marketing … pelo menos incentiva
outros a tentarem \o/
O objetivo é mudar para uma estrutura que
não sufoque a criatividade, inovação e o
empreendedorismo, que deve estar aliado a uma
mentalidade ágil, em que o foco é atrair e RETER
talentos que comporão equipes auto-organizadas,
com senso de pertencimento em meio a uma cultura
de maximização de valor e minimização de
desperdícios de forma sustentável e inspiradora.
A seguir algumas formas mais contemporâneas
de estruturas corporativas, não por acaso a que mais
me chamou a atenção é a estrutura chamada
hipertexto, apresentada por Takeuchi e Nonaka, pais
do Scrum e do modelo SECI e do modelo Ba de Gestão
do Conhecimento.
Hipertexto – Agile na veia, auto-organização,
delegação, liberdade com responsabilidade, líderes
servidores, de cima para baixo a constituição de uma
estrutura organizacional tradicional, corporativa, que
existe e trabalha para proporcionar suporte
necessário as equipes, que de baixo para cima são
independentes, com alçada para tocar suas áreas e os
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projetos da melhor forma possível. O segredo é
harmonizar
missão,
estratégia
e
objetivos
corporativos com equipes formadas de forma a terem
consciência de seu papel e orgulho do quanto vão
contribuir ao projeto empresarial onde estão
inseridas:

Obs: Crédito e link para o original ao final deste post
A tempo, a Toyota mostrou que é possível
agilizar as decisões, abrindo mão do modelo
industrial Taylorista, descentralizando e constituindo
equipes com alçada para ir além, fazerem o seu
melhor possível, a diferença essencial é que neste
modelo é necessário valorizar as pessoas que fazem e
não apenas o gerente que explora e acaba por gerar o
turnover, a opção derradeira é ter o foco no futuro e
na sustentabilidade, ou é ter o máximo de lucro no
presente.
Invertida – Um modelo que é destinado á
independência e autonomia dos profissionais que
executam a missão da organização, como uma
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empresa de consultores associados em que o objetivo
da estrutura de apoio é atendê-los, posto que o
conhecimento e business está representado pelos
nodos de execução, pelos consultores, muitas vezes
com especializações que os diferenciam e
oportunizam um time complementar e de alta
especialização.
Teia de Aranha – Não possui gerência e é
comum em organizações do terceiro setor, é comum
ONG`s criarem redes em que cada nodo tem
autonomia e responsabilidade para executar os
objetivos comuns que os unem, mas que cada um dos
nodos possui independência para acoplar-se a
realidade onde está inserido, ajustar-se a cultura,
oportunidades e riscos de forma a viabilizar o máximo
de resultado prático.
Raios de Sol – Uma estrutura que possui um
centro que irradia conhecimento atualizado e revisões
de planejamento enquanto os nodos executam, como
o caso de franquias escolares, cooperativas ou redes
de franquias, em que há uma disseminação de boas
práticas, tecnologia e conhecimento de forma a que o
coletivo potencialize resultados que seriam inviáveis
isoladamente, contando com a união de forças para
ampliar o escopo e espaço de atuação, gerando e
viabilizando nodos autônomos e empreendedores,
mas com baixo risco.
Obs: Crédito das imagens hipertexto, extraídos
de um artigo chamado “Um estudo da estrutura
organizacional e as mudanças organizacionais:
proposta de um novo modelo” de Maria Costa, Bruno
Souza e André Fell na Revista NAVUS.
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1998 - CONCEPT OF BA
Publicado em 11/07/2013.
Quem acompanha meu blog já leu sobre o
modelo SECI, de Takeuchi e Nonaka, pais da Gestão do
Conhecimento, das bases do Scrum, da estrutura
organizacional em hipertexto. Nonaka com Toyama e
Konno são também os pais da Teoria do Ba, que são
espaços para a geração de conhecimento.
Um simples encontro ou reunião, formal ou
informal, pode ou não constituir um Ba,
proporcionando a geração de conhecimento. O fatorchave nesta percepção é: para o Ba, é pré-requisito ter
um substrato que possibilite e fomente o processo de
compartilhamento e geração de conhecimento.
Podemos chamar de Ba cada espaço
compartilhado momentaneamente para geração de
conhecimento, de forma consciente e organizada, uma
conversa no intervalo, no café, se investido de
contexto, podendo ser Físico, Virtual ou Mental:


Físico – escritório, espaço de negócios, etc;



Virtual – e-mail, teleconferência, etc;



Mental
–
experiências.

ideias,

valores,

objetivos,

Não esperemos que a formação de um Ba seja algo
linear, pode ser formado por mais de uma dessas
naturezas, o importante no conceito é que teremos
um Ba ao constituirmos formal ou informalmente um
espaço destinado à criação de conhecimentos, coletivo
ou individual.
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O Ba não é um valor objetivo, mas subjetivo e
dependente dos atores que o constituem ou
constroem, cabe à organização proporcionar as
condições, incorporar esses valores em seu modelo
mental. Não existe hierarquia, pois é orientado ao
senso de pertencimento. São quatro os tipos de Ba:
originating, dialoguing, systemizing e exercising:
Originating Ba (tácito-tácito) – São espaços de
originação do conhecimento, proporcionados por
meio da interação pessoal de seus participantes, pela
soma de percepções, vivências, aprendizado,
sentimentos, etc. Reconhecemos ali a socialização do
conhecimento tácito individual em coletivo, pelo
compartilhamento de conhecimentos, habilidades e
atitudes. É onde teremos a gênese do sentimento de
grupo, cada um colaborando de forma particular sua
expertise e crenças em uma lente interpessoal
Dialoguing Ba (tácito-explícito) – São espaços
que oportunizam a conscientização e externalização
do conhecimento pertencente a cada indivíduo na
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construção de conceitos ou contextos comuns, como
para a definição de produtos e serviços, processos e
construções de interesse comum. Aqui há um
processo der conversão do conhecimento tácito em
conhecimento explícito, do conceitual para a criação
de ativos de conhecimento.
Systemizing Ba (explícito-explícito) – São
espaços físicos ou virtuais, com uma natureza coletiva
interessada em gerar conhecimento a partir da
combinação daqueles já explicitados entre seus
participantes, construindo novos conhecimentos para
a organização, partindo do geral para o específico,
utilizando-se de comunidades de conhecimento,
redes, compartilhando o resultado desta construção
na forma de documentação, licenças, bancos de
informações, etc.
Exercising Ba (explícito-tácito) – São espaços
que compartilham e que retroalimentam o
conhecimento gerado e formalizado pelo grupo ou
organização, novamente para os indivíduos,
possibilitando a aplicação desse conhecimento geral
em novas conversões de melhorias aos processos e
conceitos vigentes, aprimorando o trabalho e
serviços, gerando ou refinando know-how, evoluindo
processos produtivos, administrativos ou de serviços.
Trata-se do esforço de profissionais, que se
alimentando de manuais e relatos, conseguem
perceber oportunidades de melhoria.
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1999 - TEORIA DO FLUXO
Publicado em 26/10/2013.
A cada aula da Profa Mirian Oliveira e da Profa
Grace Becker saio com uma vontade irresistível de ler
mais sobre um autor, uma teoria, um modelo. A última
teoria que me atiçou foi a ‘Teoria do Fluxo‘, debatida
em um seminário da disciplina de Gestão do
Conhecimento, ‘Entrar em Estado de Fluxo’ é quando
fazemos algo tão prazeroso ou instigante que
consome toda nossa atenção, não percebemos o
tempo passar, não percebemos o mundo a nossa
volta :)
Patrick Kua da TW foi KeyNote do Agile Brazil
2013 em Brasília e dedicou um bom tempo falando do
livro ‘Flow’ e da ‘Teoria do Fluxo’, mas a forma como
ele expôs me transpareceu apenas uma faceta, agora
fui atrás e a Teoria do Fluxo embasa muito daquilo
que acredito e tento praticar. Manter-se em ‘Estado de
Fluxo’ é corrigir permanentemente o rumo, equilíbrio,
evitar ficar na Zona de Conforto tanto quanto na
turbulência constante da ansiedade:
Hoffman & Novak em uma análise de
comportamento de usuários na WEB identificaram
como ‘Estado de Fluxo’ a experiência de tantas
pessoas que iniciam a navegação e absolutamente não
percebem o tempo e o seu entorno, típico quando
alguém está jogando ou descobrindo novos
conhecimentos … quando percebem parecem
minutos, mas já passaram-se horas.
Segundo Csikszentmihalyi, durante este ‘transe
casual’ experimentamos um sentimento de felicidade,
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momentos em que realizamos algo sem qualquer
sentimento de esforço ou consumo, mesmo o cansaço
passará a ser percebido após sairmos deste ‘Estado de
Fluxo’.
Em seu livro ‘A descoberta do Fluxo’ de
1999, Csikszentmihalyi concluiu que a felicidade pode
ser conquistada quando vivemos cada minuto de
nossas vidas, conscientes de nossas restrições,
aproveitando cada momento em seu contexto e
plenitude. A felicidade então seria algo intrínseco e
não extrínseco.

Segundo o autor da ‘Teoria do Fluxo’, as
pessoas que se entregam, acreditam, confiam mais
naquilo que fazem, tendem a entrar com mais
freqüência em ‘Estado de Fluxo’ … Mas isso não quer
dizer que estas pessoas são mais felizes e realizadas,
apenas que elas se entregam mais a aquilo que faz. Ele
vai além, pois esta entrega total tanto poderia indicar
plenitude e felicidade naquilo que faz como uma fuga,
uma forma de esquecer outras coisas.
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2000 - CYNEFIN E COMPLEXIDADE
Publicado em 07/09/2013.
Caraca, fui atrás do artigo seminal de David
Snowden sobre o modelo CYNEFIN de 2000, e
descobri que é um modelo que se propõe e vai muito
além da reflexão sobre os tipos de sistemas (simples,
complicado, complexo e caótico) organizacionais, na
verdade é GC na veia, os diferentes tipos de sistema
embasam seus estudos sobre a gestão do
conhecimento em diferentes tipos de organizações a
partir do tipo de sistema por elas vivenciado, uma
aplicação prática da Teoria da Complexidade em
sinergia com Gestão do Conhecimento.

Cientista e filósofo, conhecedor da Teoria do
Ba, SECI e GC, trabalhava para a Sciences Data Ltda,
empresa adquirida pela IBM, tornando-se diretor do
Instituto IBM para Gestão do Conhecimento, criador
do Modelo CYNEFIN destinado a Práxis da Teoria da
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Complexidade dentro das organizações e fundador do
Centro Cynefin de complexidade organizacional.
Snowden descreveu modelos que demonstram
a impossibilidade de um único modelo resolver os
quatro diferentes tipos sistêmicos e organizacionais.
O modelo Cynefin representa estes diferentes tipos de
gestão do conhecimento necessários para a
organização e execução destas tão diferentes
naturezas, valendo para cultura, objetivos formais ou
informais.
O principal foco é ampliar o autoconhecimento sobre as bases da gestão do
conhecimento propôr um melhor entendimento de
cada comunidade e seus contextos, podendo estes
fluirem desde um modelo cartesiano e previsível até
um baseado intrinsecamente ao desconhecido e a
inovação.
David John Snowden nasceu em 1954,
consultor e pesquisador na área de gestão do
conhecimento, fundador e diretor científico da rede
conhecida como Cognitive Edge para pesquisas da
teoria da complexidade, sendo ele uma das maiores
autoridades nesta teoria aplicada às organizações.
O principal case que tenho para compartilhar,
óbvio, são os métodos ágeis, pois de nada adianta
tratar desenvolvimento de software como se estes
fossem sistemas simples ou complicados, é necessária
a percepção da necessidade de uma gestão de
conhecimento
baseada
em
auto-organização,
valorizando
ao
máximo
técnicas
iterativoincrementais que favoreçam a adaptatividade ao
invés da previsibilidade.
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2002 - GESTÃO POR COMPETÊNCIAS
Publicado em 18/09/2013.
Debatendo com colegas de mestrado sobre o
papel da área de pessoal (RH) em uma empresa
visionária, acirrou-se quanto a retórica x prática,
marketing, limitações, cases e visão, descobri o
francês Zarifian, que parece ser um velho conhecido,
como Takeuchi e Nonaka.
Um pesquisador que sustenta uma tese
baseada em autoconhecimento, comunicação, coconstrução, que errar é bom, mas que devemos
aprender e sempre cometer novos erros baseados na
originalidade, debatendo o paradoxo entre produção,
quantidade e dinheiro x pessoas, equilíbrio e
sustentabilidade.
Zarifian vai além, com frases como a parábola
do relógio, de que é difícil mudar para um modelo
auto-organizado enquanto as métricas ainda forem
monitoradas em horas, minutos e segundos de
trabalho, senso de pertença vem com a quebra desse
paradigma quantitativo. Outro ponto é a sinergia com
o cliente, pela formação de um ecossistema baseado
em reciprocidade.
Outros nomes em destaque são os franceses de
Grenoble e região, os Profs Retour, Picq, DeFélix e o
professor Ruas, aqui da UFRGS e PUCRS, que
desenvolveram e publicaram o livro “A Competência
Coletiva”. Eles refletem que as competências coletivas
são mais que a sinergia das individuais, elas
constituem-se em valores e características próprias
frente a problemas da coletividade, retroalimentando
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e potencializando as competências individuais e
organizacionais a partir de seu desenvolvimento.
Também tem os Profs Hoskisson, Hitt,
Ireland e Harrison, que introduzem as competências
essenciais, produto da inovação produzida no mix
decorrente das competências individuais, coletivas e
organizacionais frente as de mercado (ambiente),
tornando-se seu diferencial competitivo ou, como eles
chamaram, em suas Competências Essenciais.
A partir de Gramigna na analogia da árvore,
desenhei as competências coletivas, organizacionais e
de ambiente, destacando a permeabilidade e
influência de uma as outras, em especial o potencial
do coletivo:

Já que estou afeito a liberdades poéticas,
porque não ousar um pouco, creio que é possível
entender este diagrama das competências como tendo
a mesma dinâmica do modelo SECI, só não sei onde
colocar a espiral, posto que o desafio é renovar as
competências, como na geração, compartilhamento e
uso de novos conhecimentos.
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2002 - SOX E GOVERNANÇA
Publicado em 15/03/2014.
O mestre Fabio Cruz ao lançar o seu livro de
SCRUM e PMBOK unidos na gerencia de projetos,
quebrou a visão falida da polarização entre Agile e TI
tradicional, vale o mesmo para uma Governança de TI
corporativa forte e atuante na definição de modelos,
mecanismos e controles para garantir a estratégia,
ética e as devidas responsabilidades dos executivos e
ela própria.
Em um mundo globalizado e cada vez mais
imerso em uma matriz tecnológica na qual a TI não é
mais recurso ou ferramenta, posto que a muito tempo
deixou de ser área meio e passou a ser core business.
As grandes empresas estão cada vez mais
necessitando de uma área de governança mais
moderna. As empresas de capital aberto são
obrigadas pela SOX a terem um mínimo de boas
práticas e responsabilidade, nas grandes de capital
fechado depende de bom senso.
A Sarbanes Oxley foi uma resposta as
falcatruas da ENRON e outras empresas americanas
que durante anos ou décadas foram auditadas com
“sucesso” e que na hora do pega seus executivos se
diziam todos inocentes e traídos. A SOX é uma
legislação financeira e sua seção 404 define a gestão
de controles internos. É obrigação dos responsáveis
saberem o que está acontecendo sob suas barbas, pois
mesmo sem saber, serão responsabilizados.
Aqui entra uma abordagem de comunicação,
interação e pertença típica do mundo ágil, a seção 404
JORGE AUDY

SOBRE OS OMBROS DE GIGANTES – 109

responsabiliza os executivos em não poderem
terceirizar e se isentar dos controles internos
adequados em relação a uma série de relatórios
financeiros e controles de sua eficácia. No mundo ágil,
a responsabilidade em um projeto é compartilhada
por todos os stakeholders, não adianta transferir ou
isentar-se, o sucesso ou fracasso é de todos.
Para ter maior probabilidade de sucesso e
menor risco, a melhor solução é alocar tempo
proporcional a relevância de cada projeto, quanto
mais relevante então mais vale a pena participar
efetivamente, acabou a época que os clientes
declaravam o escopo e iam embora para após seis
meses se dizerem também inocentes e traídos como
os executivos da ENRON.
Conclusão
No futuro breve veremos muita gente boa
falando sobre Governança Ágil, creio que um dos
grandes temas são os artefatos e técnicas a serem
usados para apontar o que é sucesso x o que é bom
para os negócios, alimentando os dashboard e
semáforos com realidade e não ficção.
Por exemplo, continuar extraindo cronograma,
previsto x realizado para dizer se o projeto é um
sucesso é manter o foco no contrato e não no negócio.
Garantir o cronograma não quer dizer nada, você
pode entregar na data, no custo e conforme assinado e
mesmo assim entregar lixo … E aí, como fica? Fosse
isso na ENRON e a Arthur Andersen daria nota 10
para este projeto :(
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2008 - GAME THINKING
Publicado em 20/07/2013.
Gamification NÃO é usar jogos como muleta,
não é fazer algo divertido ou engraçado e voltar para
a rotina, isso é descompressão, não é exercitar-se, isso
é laboral, não é um momento de diversão bancado
pelo chefe em meio a uma rotina infeliz, isso é
enganação, assim como os princípios ágeis em
algumas empresas, podemos mal usar sem nada de
fato melhorar para as PESSOAS, isso é desperdício.
Gamification pode ser uma técnica a mais
apenas, para marketing, recursos humanos ou pode
ser um poderoso aliado aos princípios ágeis, na
construção de um modelo mental orientado a jogos
para engajar, recompensar, estimular, treinar,
construir, … pelo uso de conceitos de jogos visando
transformar a forma de se ver e executar o trabalho,
mais envolvente, sustentável e assim promovendo
também inovação e empreendedorismo.
Jogos não se restringem a tabuleiros ou
quadras e bolas, mesmo reuniões recorrentes podem
ser conduzidas de forma a “quebrar” a mesmice,
através de dinâmicas ativas e divertidas, mas não é
fácil, é trabalho duro, motivar pessoas exige estudo,
interesse, investimento e habilidade, não é só boa
vontade, temos que largar a chibata e o tambor, trocar
a crença cega em tempos e movimentos.
“As pessoas preferem se enganar fazendo de
conta que tudo é waterfall, mas tudo é iterativo, com
melhorias reais continuas e diárias, tudo depende de
regar diariamente, tanto plantas, amor, ódio, trabalho,
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crenças, religião, inovação, saúde, pois aquilo que não
evoluímos com frequência atrofia, quer seja físico,
intelectual ou emocional, pessoal ou profissional”.
Agile Thinking e Game Thinking são novos
modelos mentais, uma visão holística que nos desafia
a sermos mais sustentáveis, Human Thinking afinal,
mas mesmo empresas não dispostas a mudar podem
sim mitigar os cotidianos dissabores de pessoas que
trabalham em meio a uma cultura predatória, os dois
são muito fáceis de adotar, mas sem a filosofia por
trás, se manterão em um jogo de gato e rato, entre o
real e o possível, uma eterna promessa.
Todos já assistimos reportagens e lemos
conteúdos dissertando sobre o cérebro humano, não
seria viável que processássemos um volume tão
gigantesco de informações e estímulos a cada
segundo, ao caminhar, dirigir, ler, trabalhar, jogar, …
nosso cérebro dedica-se ao mínimo necessário,
deduzindo ou inferindo tudo o mais através de
mecanismos psíquicos de nosso inconsciente.
Ao entrarmos em um site, atividade conhecida,
reunião, nosso cérebro precisa de indicativos e
estímulos que lhe digam que algo novo esta
acontecendo, se usar a mesma sala de reunião para
todo tipo de reunião, se ao entrar sentarmos naquela
mesma cadeira, de frente para o projetor,
inevitavelmente nosso cérebro tratará aquele
momento como mais do mesmo, a não ser que
mostremos desde o início que não.
Se queremos que as pessoas esqueçam
momentaneamente sua mesa, seu telefone (hoje em
dia os levamos junto e o usamos em reuniões chatas),
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aqueles problemas que estão resolvendo neste
momento e que tiveram que parar antes de vir para a
sala, é preciso envolvê-las, que as engajemos ao
momentâneo objetivo que ali nos trás, a resposta
talvez seja o Gamification Thinking como meio de
atingir o verdadeiro Agile Thinking:
1º. Localização - Como tudo mais, é preciso dar
atenção aos aspectos psicológicos, pelo valor do
design, da preparação do ambiente, por atividades
aplicadas de forma sempre variada, divertida e
instigante. Tendo alguma opção, sempre tento usar
lugares diferentes do dia a dia, quando está calor eu
privilegio locais ao ar livre, terraços, sob copa de
árvores, surpreender é bom e gera uma vibe positiva.
2º. Materialização - Uso de agile games com
chapéus, equipamentos, personagens, barras de
progresso, medalhas, avatar, pontuações, cores,
banners, identidade, campanhas, torneios, … Tenho
fotos de treinamento em que as pessoas usavam
chapéus divertidos, luvas, jalecos, um colar com
personagem printado colorido, avatares divertidos,
uso de postits cítricos e cartões coloridos.
3º. Amplificação - Muitas vezes é possível
prolongar as experiências através de artefatos,
campanhas fantasma, tarefas prévias ou posteriores
de forma a manter a mobilização e efeitos por mais
tempo. Eu tenho retrospectivas em que peço que o
pessoal leia um texto e traga suas impressões ou
provocações relativas aquela abordagem ou texto,
funciona bem (quando o pessoal lê).
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2014 - COP DE COP’S
Publicado em 15/11/2014.
Você conhece o conceito de múltiplos times
ágeis, distribuídos ou não, todos trabalhando no
mesmo programa ou projeto … a solução mais
conhecida para esta condição chama-se Scrum de
Scrums, é quando estabelecemos uma comunicação
diária construtiva e objetiva entre dois ou mais times
Scrum.
Mesmo sendo um projeto de prerrogativa só
do seu Time, é preciso escalar nossas experiências e
vivências, praticar uma Gestão do Conhecimento
auto-organizada, sermos protagonistas não só das
nossa Sprint, mas trabalhar para um espiral de
aprendizado aproveitando a visão de todos os times,
por uma visão mais ampla.
Não
somos
ilhas,
somos
arquipélagos de conhecimento, experimentos, com
muito aprendizado vicário e sucessos a compartilhar,
é preciso manter canais abertos e uma agenda próativa de compartilhamento, intra e interorganizacional. Aqui vou falar do intra, mas quem me
conhece sabe o quanto sou apaixonado pelos dois.
Scum de Scrum
No Scrum de Scrum temos projetos que serão
executados por mais de um time, desde dois times
trabalhando na mesma sala, trabalhando histórias
mapeadas em um mesmo Release Plan, distribuídas
de acordo com a estratégia proposta. Cada um destes
times realiza um sprint com histórias proposta e
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aceitas para si, com Sprint Planning, construção,
realizando ao final Review e retrospectiva.
Um ponto
de
contato
vital é
o compartilhamento do conhecimento técnico e tático
das daily, para tanto, diariamente cada time seleciona
aquele integrante que mais agregará em uma daily
com um integrante de cada um dos outros times
envolvido para juntos antecipar riscos e
oportunidades. O integrante que participa da daily do
Scrum de Scrums não é o Scrum Master, ele é
escolhido pelo time.

DevOp de DevOps
Segundo
Jeff
Shuterland
e
Ken
Schwaber, Scrum de Scrums é um mecanismo de
entrega operacional, por demais útil para
alinhamento entre equipes, mais ainda para entregas
contínuas envolvendo múltiplas equipes. É um
modelo que vemos acontecer a cada Sprint em
organizações que já criaram o papel de analistas de
DevOps, quer oriundo da área de Ops ou um arquiteto
de soluções de Dev.
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Estes profissionais trabalham de forma
semelhante a prática do Scrum de Scrums, mantendose alinhados aos planejamentos e acontecimentos de
cada equipe em cada Sprint e levando estas
informações adiante a seus pares para convertê-las
em planos de ação no planejamento de ações, merges,
pacotes e deploys em produção.
CoP de CoP’s
O uso de CoP’s empenhadas na construção de
mapas modais, metodológicos e técnicos com boas e
melhores práticas de mercado, apontam requisitos
mínimos e evolução desejada de equipes, são
instrumentos básicos para a implantação do duplo
looping de Chris Argyris para o aprendizado
organizacional e melhor aproveitamento do capital
intelectual de uma organização.
Quanto maior o número de times, locais e
remotos, internos e externos, mais é importante
traçar
mapas
de
tecnologia
e
boas
práticas. Comunidades de Prática são um importante
instrumento em empresas que adotam métodos ágeis
como traço de sua cultura organizacional. Estabelecer
instrumentos de GC para gerar espirais de gestão da
informação é inerente e complementar a agilidade.
Aprendizado vicário, vivências, aprendizados,
inovação, o fluxo de conhecimento em uma empresa
não flui através de chefes ou por graça do espírito
santo, é preciso uma estratégia clara, é preciso um
instanciamento do Modelo SECI, em que todos se
sintam parte e responsáveis, de fato e não por
imposição.
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2015 - CONCEPT OF BA OFFICE
Publicado em 11/01/2016.
Uma sala é uma embarcação, precisa de
marinheiros preparados para usá-la. O que muita
gente chama de Open Space, não passam de Big
Spaces. Por isso, a partir de hoje (Jan/2016) NÃO vou
mais chamar Open Space de Open Space, porque este
termo banalizou-se tanto que dificulta muito o debate.
Proponho um termo relacionado ao Concept Of Ba de
Nonaka e Konno, podendo ser chamado de algo como
Concept Of Ba Offices. Assim vamos discutir conceitos
e não distorções \o/
Antes de mais nada, para facilitar a discussão,
vou limitar ao contexto de trabalho de equipe para
desenvolvimento de projetos de software, contando
com
equipes
auto-organizadas
e
seguindo
metodologias ágeis. Sei que vale para muitas outras
áreas, mas estou falando do meu contexto-base, onde
vemos o crescimento do método SCRUM, KANBAN,
cultura LEAN, etc.
Por exemplo, 200 pessoas de uma empresa de
desenvolvimento de software em um andar que pode
ter ou centenas de baias em dezenas de ilhas
fechadas, ou quatro salões para 50 pessoas em cada,
com características abertas, com muito espaço
comum e pouco espaço individual, com várias salas de
reuniões de diferentes dimensões, salão para
integração social, copa completa, recantos, …
Todos, de diretores à galera sentados junto a
sua equipe, sem lugar cativo, podendo negociar uma
reorganização tanto quanto as equipes e projetos
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precisem para terem melhor condição de iteração e
produtividade, usando métodos ágeis. Interagi e
interajo com dezenas destes espaços em diferentes
empresas, startups, nacionais e multinacionais, postei
sobre o Google e Walmart.com em SP.
Open Space x Conceito de Ba Offices
A culpa não é do conceito nem do termo, mas
da simplificação de que Open Space é uma Sala
Grande sem paredes ou divisórias, até mesmo porque
se for isso, convenhamos, todas as indústrias do final
do século XIX e início do XX já eram Open Spaces,
pois eram grandes galpões lotados de máquinas e
operários …
Para quem acredita que Open Space
é sinônimo de Big Spaces, recomendo lerem sobre os
estudos de Hawthorne realizados por Elton Mayo a
partir de 1927, pois lá encontrarão ótimos
argumentos contra espaços físicos grandes sem
paredes ou divisórias, que NADA tem a ver com
o Conceito de Ba Offices.
A razão singela do porquê uma coisa não tem
nada a ver com a outra é porque os Big Spaces são
ESPAÇOS FÍSICOS, enquanto os Open Spaces seguem
o Conceito de Ba de Nonaka e Konno. Já postei em
2013 sobre Ba, quem quiser ler o original do mítico
Ikujiro Nonaka, clique aqui, que não por acaso é um
dos pais do SCRUM com o lendário “The new new
develop product game” o/
Podemos
chamar
de Ba cada
espaço
compartilhado para a geração de conhecimento, de
forma consciente e organizada, desde que investido
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de um contexto visando o debate, a troca, o
crescimento.
O fator chave de um Ba é o pré-requisito de
possuir um substrato que possibilite e fomente o
processo de compartilhamento e geração de
conhecimento de forma consistente.
O Ba possui valor subjetivo, dependente dos
atores que o constituem ou constroem, cabe a
organização proporcionar as condições, incorporar
estes valores em seu modelo mental e de seus
integrantes.
Um conceito originário na filosofia de Nishida,
proposto por Nonaka, um dos pais do SCRUM, que
orienta que Ba não tem hierarquia, pois é orientado
ao senso de pertença e protagonismo dos envolvidos.
Não vou entrar no mérito de valores das
empresas que priorizam isso e geram Big Spaces ao
invés do Conceito de Ba Offices, já diferenciaie no
tópico acima. Estoques de gente, espremidos em
pouco espaço, sob forte vigilância da chefia, … isso
mais parece Tempos Modernos do Chaplin, nada a ver
com este post, nem com agilidade, então só o que
tenho a dizer é: Sinto muito, boa sorte!
Não é uma questão de economia, mas de
modularidade, alguns acham que o motivo é não
gastar nas baias, mas o Conceito de Ba Offices gasta
em outros quesitos, em espaço, em ergonomia, aqui
em POA estou em um dos espaços mais interessantes
do Sul do país, no 5º andar do 99A do TecnoPUC.
O fato de não ter paredes é um de muitos pontos, o
investimento está nas pessoas, muito além do espaço
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adequado entre mesas, salas de reunião, recantos,
método e processo.
Conclusão
Este post não é para convencer ninguém de
nada, defenda suas convicções e sonho, afinal, a
unanimidade é burra e aprendemos mais em debates
que em consenso. Eu não vou mais chamar de Open
Space os Open Space, a partir de agora Open Space
são só “salas grandes sem paredes divisórias, com
mesas, computadores e gente”.
Entretanto, o Conceito de Ba Offices são “salas
grandes sem paredes divisórias, com mesas,
computadores e gente” que trabalha com
metodologias ágeis e tiram proveito dos ambientes
para praticar auto-organização e gestão do
conhecimento. A essência do Conceito de Ba
Offices não é a sala, apesar dela ajudar com certeza.
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