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LIDERANDO NO VUCA E NA DISRUPÇÃO 

Como líderes, se você não transformar ... se você não reinventar a si mesmo, mudar a sua
estrutura organizacional; se você não falar sobre a velocidade da inovação - você vai ficar 
obsloleto. Nos próximos anos vai haver uma ruptura brutal, onde a maioria das empresas não 
vai existir de uma forma significativa de 10 a 15 anos a partir de agora

Liderar em VUCA implica trabalhar horizontalmente, em conjunto ao contrário de em silos 

Liderar em VUCA requer a compreensão de como levar as organizações para a
Adaptabilidade

Liderança organizacional adaptativa se foca sobre como os líderes podem explorar o 
potencial dos sistemas e pessoas para se ajustar e se adaptar com sucesso às 
necessidades de um ambiente VUCA, e em face de desafios complexos
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LIDERANÇA ORGANIZACIONAL ADAPTATIVA

Requer simultaneamente um alavancar orgânico (estruturas descentralizados) para
a exploração e um alavancar mecânico (estruturas centralizados) para exploração

O processo adaptativo começa com “gatilhos de activação” e com a pressão do 
sistema para mudança organizacional

Esses gatilhos podem ser externos (por exemplo, a inovação disruptiva, mudanças 
tecnológicas, regulatórias mudança / mercado) 

ou internos (por exemplo, novas ideias para produtos, serviços ou negócios gerados 
internamente por intra-empreendedores respondendo às mudanças de ambiente ou ao 
reconhecimento de oportunidades)
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JORNADAS DE IDEAÇÃO, REDES E ESTILOS

Porque cada jornada de ideiação é única, as redes devem ser fluídas, e os líderes 
devem continuamente reconstruir e ativar redes de acordo com a situação da 
organização

Na fase de elaboração de ideias, feedback e encorajamento de um número limitado de laços 
fortes (por exemplo, um ou dois) ou um ambiente confiável e seguro de coesão de rede é 
benéfico

Na fase de geração de ideias, laços fracos facilitarão geração de ideias através de um perfil de 
liderança de corretagem

Na fase de patrocínio, a liderança de corretagem novamente ajuda a angariar apoio a ideias 
e iniciativas. Isso ocorre porque os criadores de ideias provavelmente não conseguirão isso por 
si mesmos e precisarão “emprestar” influência e legitimidade de outro para vender a ideia

Na fase de implementação, o fechamento da rede aumenta a pressão normativa para 
trabalhar em colaboração em direção a objetivos comuns. Aqui também aumenta o 
compartilhamento de informações e reduz a incerteza percebida com base em pistas 
comportamentais dos outros
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JORNADAS DE IDEAÇÃO, REDES E ESTILOS

Fonte: Leadership for organizational adaptability: 
A theoretical synthesis and

integrative framework
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COMPETÊNCIAS DOS LÍDERES (LOA)

As 5 competências dos líderes organizacionais adaptativos são:

(1) Apoio do bom funcionamento da capacidade de adaptação organizacional

(2) Promoção da aprendizagem no nível de capacidade operacional (por exemplo, 
desenvolvimento de produtos)

(3) Promoção da captura da aprendizagem ao nível da capacidade dinâmica (por exemplo, a 
inovação e o surgimento de novas idéias)

(4) Reconfiguração das capacidades operacionais (por exemplo, recebendo as mudanças no 
sistema na forma de uma nova ordem)

(5) Promoção de capacidades de ideação, de recursos de colaboração e da capacidade de 
absorção das inovações na rede de valor
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ESTILOS DE LIDERANÇA EM AMBIDESTRIA

Em perspectivas clássicas os líderes gerenciam a ambidestria orientando algumas 
unidades para a exploração e outras para a inovação (isto é, diferenciação). O desafio, 
então, é trazê-los de volta juntos (ou seja, integração)

(1) Gestão de diferenciação e integração é comumente visto como o papel dos líderes 
seniores 

(2) Eles fazem isso desenvolvendo e reforçando uma visão comum, através da comunicação de 
valores e da identificação de metas específicas 

(3) Os gerentes também desempenham um papel crítico nesse processo. Lideranças  
intermédias agem como “conectores organizacionais” que criam ligações que permitem 
transições de um sistema para outro. Porque os gerentes de topo muitas vezes não sabem 
exatamente que tipo de ligações funcionaria melhor ou como implementá-las, o papel dos 
líderes de topo está em permitir que as liderenças intermédias se envolvam em atividades 
de ligação que ajudam a permitir a adaptabilidade e a mudança 
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As 3 funções dos líderes organizacionais adaptativos são:

(1) Permitir o processo adaptativo para integar a tensão entre a necessidade de inovar e a 
necessidade para produzir

(2) Atuar como patrocinadores para a inovação

(3) Criar as condições para a existênia de Espaços Adaptativos na organização

FUNÇÕES DOS LÍDERES (LOA)

As organizações representam um conjunto de conexões relacionais e emocionais que 
permitem ou sufocam a agilidade e o progresso

O Espaço Adaptativo é a liberdade de fluxo de ideias para dentro e através de uma 
organização com base nessas conexões

Fonte: https://www.networkroles.com/

https://www.networkroles.com/
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Fonte: Leadership for organizational adaptability: 
A theoretical synthesis and

integrative framework
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ESPAÇO ADAPTATIVO

Os Líderes Organizacionais Adaptativos permitem o conflito criativo criando Espaços 
Adaptativos - por exemplo, formas para que agentes heterogêneos (isto é, diversos) se unam, 
participem de tensão, e se liguem em torno de uma solução adaptativa

Os Espaços Adaptativos podem ser:

(1) Físicos (por exemplo, espaço de trabalho, projetos arquitetônicos adaptativos)

(2) Virtuais (por exemplo, redes sociais, comunidades on-line)

(3) Reuniões (por exemplo, hackathons, sessões de reflexão)

(4) Espaços Mentais (por exemplo, tempo livre dedicado à inovação)

Eles são temporários e fluidos, abrindo-se sob condições de pressão adaptativa para atender 
às necessidades da situação e, em seguida, dissipando quando essas pressões reduzem

Fonte: https://www.networkroles.com/

https://www.networkroles.com/
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Fonte: Leadership for organizational adaptability: 
A theoretical synthesis and

integrative framework
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ESPAÇO ADAPTATIVO
Quando o Espaço Adaptativo está presente, as pessoas são capazes de explorar, 
trocar e debater livremente ideias

(1) O Espaço Adaptativo - envolve a abertura de conexões para pessoas, idéias, 
informações e recursos para se unirem e interagir de maneiras que melhorem a agilidade 
organizacional

(2) O Espaço Adaptativo revela como as empresas estão se transformando em 
organizações ágeis e responsivas, adequadas para a era VUCA, permitindo que funcionários 
individuais se conectem e criem através de redes (internas e externas) 

(3) As redes no Espaço Adaptativo são consideradas a melhor maneira de qualquer 
empresa liberar o potencial criativo de seu interior

(4) Em LOA podemos considerar 4 funções de Líderes na rede - corretores, conectores, 
energizadores e desafiadores

Essas 4 funções ajudam a facilitar o movimento de idéias e informações em toda a empresa 
e, portanto, permitem que a organização se disrompa positivamente

Fonte: https://www.networkroles.com/

https://www.networkroles.com/
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ESPAÇOS ADAPTATIVOS

Exemplos de Espaços Adaptativos para resposta adaptativa a tensões / conflitos que 
a Liderança 4.0 abraça e libera ao invés de “resolver”:

(1) Desvio Positivo – ativos e comunidades para a resolução de problemas

(2) Estruturas de Liberação – organizações em enxame

(3) Salões Adaptativos – grupos de foco simples com blitzes organizacionais para resolver 
problemas críticos

(4) Co-labs – experiência intensiva de 24 horas com times competindo entre si para 
prototipagem e soluções criativas

(5) Convenções Adaptativas – comunidade de base com agentes e stakeholders diversos 
para refletirem em formas de co-criação de seu trabalho
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INSIGHTS PARA A DEVOLUTIVA
Fontes: https://www.networkroles.com/ ; https://www.adaptivespace.net/

https://www.networkroles.com/
https://www.adaptivespace.net/
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LÍDERES CONECTORES
Os conectores têm muitos relacionamentos dentro 

de sua comunidade central, estão melhor 

posicionados para obter ideias

adotadas localmente e são geralmente confiáveis 

dentro de suas

redes primárias. Suas idéias são mais prováveis de 

serem

descartadas por pessoas de fora e eles podem se 

tornar gargalos

INSIGHTS PARA A DEVOLUTIVA

LÍDERES CORRETORES
Corretores têm relacionamentos em muitos grupos,

são capazes de colmatar silos para gerar novos 

insights e podem atuar como portões para novas 

idéias. Eles podem

também ser marginalizado por muitas idéias 

ousadas e

eles são mais suscetíveis a serem puxados e

a ficarem sobrecarregados na rede

LÍDERES ENERGIZADORES
Os energizadores são capazes de criar uma 

reputação que

se espalha rapidamente pela rede, eles tendem a

tirar o máximo proveito dos outros, e eles são mais 

propensos

para ter ideias notadas. Eles também podem se 

tornar

sobrecarregados por outros na rede

LÍDERES DESAFIADORES
Os desafiadores são capazes de provocar mudanças 

na organização, aproveitando as pressões externas,

eles atraem debates para encorajar o aprmoramento 

de ideias

e eles moderam o ruído na rede

. Eles também podem ser descartados como sendo o

advogado do diabo.

Fonte: https://www.networkroles.com/

0 a 100%

0 a 100%

0 a 100%

0 a 100%

https://www.networkroles.com/


Z. DESENVOLVIMENTO
Líderes tendem a ser mais introvertidos, confiando 

nos relacionamentos profundos dentro de seu grupo de 

trabalho para construir

excitação em torno de idéias mais convencionais que 

eles acham que provavelmente serão adotadas. Eles 

têm uma tendência a jogar em seus

pontos fortes e foco em fazer as coisas. Indivíduos na 

zona de desenvolvimento são jogadores de equipe, mas 

precisam ter cuidado para não deixar

os interesses de outras pessoas substituem as suas 

próprias ideias

INSIGHTS PARA A DEVOLUTIVA
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Z. DIFUSÃO
Líderes tendem a ser muito extrovertidas, o que lhes 

permite desenvolver uma ampla rede. Eles também 

tendem a ser

apaixonados por suas idéias e outros. Eles são doadores 

que elevam as pessoas ao seu redor. Eles precisam ter 

cuidado para não

Seja zeloso sobre cada nova ideia

Z. DISRUPÇÃO
Líderes acreditam que as habilidades e idéias podem 

ser melhoradas com esforço e foco suficientes, e

seus grupos são menores para obter apoio para essas 

idéias. 

No entanto, os indivíduos na zona de disrupção devem 

ter cuidado para que seu

estilo não afaste os outros de suas ideias

Z. DESCOBERTA
Líderes que são confiantes e assertivos. Esses grandes 

pensadores estão abertos a novas idéias, estão 

interessados em

influenciar os outros e não se afastar de metas 

altamente ambiciosas. Indivíduos na zona de 

descoberta devem ser cautelosos

em serem excessivamente  assertivos ou aparentarem 

ser arrogantes
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PASSOS SEGUINTES | LIDERANÇAS

1. Leia seu relatório - uma vez mais e mais rapidamente, seção por seção.

2. Observe o que chama sua atenção, confirmando o que você já sabe
ou desafiando-o. Ambos são importantes

3. Descubra que parte do material atingiu um acorde dissonante:
▪ se você acredita que deve explorar este item ainda mais, solicite feedback de várias 

pessoas na sua rede
▪ converse com alguém de sua confiança e que conheça bem; pergunte pela sua 

avaliação honesta
▪ não deixe de pedir exemplos específicos que podem ajudá-lo a entender seus 

comentários
▪ teste suas suposições pessoais

4. Implemente as mudanças de forma incremental

Fonte: https://www.networkroles.com/

https://www.networkroles.com/


23
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PASSOS SEGUINTES | ORGANIZAÇÃO

1. Construa a Organização em Enxame (swarm organization)

2. Prepare um processo de DO – Desenvolvimento Organizacional:

▪ As Organizações em Enxame são altamente colaborativas, com redes colaborativas que 
vão além das fronteiras da organização e que são flexíveis e auto-organizadas

▪ As Organizações em Enxame têm uma estrutura limitada, governança e regulação

▪ As Organizações em Enxame são estruturadas em torno de conectividades, espaços 
adaptativos e redes de colaboração entre clientes, fornecedores e colaboradores

3. Implemente as mudanças de um “egossistema” para um “ecossistema”

Fonte: Constructing Leadership 4.0
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ORGANIZAÇÃO EM ENXAME

Fonte: Constructing Leadership 4.0
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As 3 principais áreas funcionais das Organizações em Enxame são:

(1) Pessoas e Recursos (P&R) – recrutamento; desenvolvimento; remuneração; cultura

(2) Plataformas e Processos (P&P) – redes; sistemas; finanças; tecnologia

(3) Estratégia e Execução (S&E) – produção; marketing; processos de ideação

As Organizações em Enxame não têm estruturas de comando e de controle rígidas; estas 
são substituídas por redes colaborativas e espaços adaptativos; hierarquias desaparecem; 
títulos funcionais são eliminados; bónus são eliminados

ORGANIZAÇÃO EM ENXAME

Fonte: Constructing Leadership 4.0
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ORGANIZAÇÃO EM ENXAME E LOA

Fontes: Constructing Leadership 4.0; Leadership for 
organizational adaptability: A theoretical synthesis

and integrative framework
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