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Organizações Exponenciais
O MINDSET DAS ORGANIZAÇÕES DE IMPACTO



Empreendedorismo desde sempre



http://www.walmart.com.br/mais-imagens?idsku=114039&iframe=true&width=600&height=480




WHERE 

INNOVATION 

CREATES

VALUE





• Conceitos
• Escasso versus Abundância

• Tudo é informação, tudo é plataforma;

• O que é ser exponencial?

• 6 D’s das organizações Exponenciais

• PTM – Propósito Transformador Massivo

• Olhar pra dentro– IDEAS

• Olhar pra fora – SCALE

• Criando EXO’s

• Aliança EXO...





Tudo é informação 
Tudo é Plataforma

• ORGANIZAR OS RECURSOS

• ATRAIR, FACILITAR e PAREAR

• ESCALÁVEL

• FEEDBACK em TEMPO REAL

• CONECTA DEMANDA e OFERTA

• MAIS SEGURO



Quanto mais utilizada, mais dados, melhor
a informação, o diferencial está no algoritmo

Também são plataforma, mas nem sempre 
capta os dados em tempo real.

Informação é Moeda de troca









Qual o problema que a sua plataforma resolve?







1, 2, 4, 8, 16, 32...1, 2, 3, 4, 5...

O que é ser exponencial?





Lei de Moore – o poder de processamento dos 
Computadores dobra a cada 18 meses



#TECNOLOGIA ACESSÍVEL 
COM PERFORMANCE





TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL



Seu smartphone é de 120 milhões de 
vezes mais rápido do que todos os 
computadores da missão da Apollo.







http://www.kurzweilai.net/the-law-of-accelerating-returns

Lei dos Retornos Acelerados ou Teoria das mudanças aceleradas

Estende o conceito 
da Lei de Moore 
para todas as 
tecnologias e para a 
informação, tudo 
que é informação 
cresce de forma 
exponencial

Raymond Kurzeil





A palavra é Adaptação





Salim ISMAIL

Estudar as empresas que causam 
Impacto 10x maior que as tradicionais

Demora de 250 a 300 dias para uma empresa típica 

de bens de consumo levar seu produto do 

departamento de pesquisa e desenvolvimento para 
as prateleiras das lojas



Agora, olhe para a Quirky, uma organização exponencial de bens de 
consumo. Ela completa esse mesmo ciclo em apenas 29 dias.



su.org



ORGANIZAÇÕES EXPONENCIAIS – EXO’S



A concorrência é um cara ou amigos em uma garagem que utilizam 
ferramentas gratuitas na internet para repensar modelos de negócio, 
lançar produtos e versões melhores 24x7 e desbancar negócios 
tradicionais.









Larry Page e Sergey Brin, muitas vezes
apelidados de "Google Guys” Janeiro de 
1996 . Estudantes de Doutorado de Stanford 

A oferta pública inicial (IPO) do Google ocorreu
seis anos depois, em 19 de agosto de 2004.

2006 - Google comprou o site de vídeos online 
YouTube por 1,65 bilhão de dólares em ações.

Organizar toda organização mundial

Don’t be evil

Anúncios baseados em texto

20%  to inovate

Busca por relevância
Contagem dos links







• negócios digitais usam efeitos 
de rede para criar o que Ray 
Kurzweil descreve 
como acelerar rendimentos de 
escala.

• Não é a tecnologia digital que 
define os modelos de negócios 
digitais; e sim, a sua 
capacidade de criar valor 
exponencial.





Visão
E Incerteza

Coragem e Incerteza

Agilidade e Controle



Steven Kotler
BOLD: How to Go Big, Create Wealth and Impact the World 

The new mindset is exponential









PTM – Propósito Transformador Massivo

Frase curta e aspiracional que engaja equipe, consumidores, parceiros 
e toda a comunidade, atrai talentos

(1) Por que fazer este trabalho

(2) Por que a organização existe

Sonhar ALTO. Pensar Grande



Organizar toda organização mundial

Ideias que merecem ser espalhadas

Potencializar líderes com projetos que 
impactem positivamente 1 bilhão de pessoas 
em 10 anos.



Interface





Robô no Facebook do Alcoólicos
Anônimos faz ajuda crescer 1.300%



www.gocopia.com



Dashboards

https://weekdone.com/resources/objectives-key-results

OKR (Objectives and Key Results)

(a) todos devem, obrigatoriamente, conter números.
(b) Todos devem ser mutualmente acordados entre 

gestor e profissional. 
(c) cada pessoa deve possuir, no máximo, 5 objetivos 
macro com 4 resultados chave para cada objetivo 
macro. 
(d) ao menos 60% dos objetivos devem ser definidos 
bottom up, ou seja, pelo próprio profissional que 
trabalhará neles.





• Digitalização de 
conteúdos e 
documentos; (ECM / 
GED)

• Digitalização  e 
automatização dos 
processos; (BPM)

• Gestão Digital 
interativa à vista; (E-
View) 

• Digitalização de 
manuais, instruções 
de trabalho e  
indicadores; 

• Captação, análise e 
cruzamento dos 
dados (BPA/BI)

• Multiplataforma 
(web. tablet, celular)

PAPER LESS

É MAIS QUE REDUZIR 

OS CUSTOS COM 

PAPEL



• Automatização de processos, 
• Redução do tempo operacional, retrabalhos e planificação;
• Visibilidade das informações e base para relatórios e inteligência
• Redução de erros e ganho de qualidade;
• Redução de custos;
• Facilidade de atualização e monitoramento em tempo real.

BENEFÍCIOS



Fitness 4.0
Integração  com 
diferentes 
plataformas.

Notificações e 
interação com o 
usuário.

Disponibilização de 
dados de 
performance na 
nuvem.

Manutenção 
preditiva de 
equipamentos.

Controle e gestão 
remota de 
equipamentos.

Roupas e vestiveis 
conectados com 
sensores.

Coleta e análise de 
dados em tempos 
real.

Integração de dados 
em diferentes 
atividades esportiva.



https://www.youtube.com/watc
h?v=f7xfMsySVKU&spfreload=1
0



Experimentação
LEAN START UP

✓ Baseado no Lean Manufacture.

✓ Atender à necessidades das empresas 
nascentes baseadas em tecnologia da 
informação e comunicação, do Vale do Silício.

ERIC RIES
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Autonomia

Albert Bandura
and Icek Ajzen

https://jagoodcompany.org/the-one-thing-kids-need-to-learn-for-the-future-job-
market-f5ab62e0636b#.qkvr025s6



https://holacraciabrasil.com/







Capacidade de 
constante aprendizado

Alfabetização Digital

Empatia 

Criatividade

Resiliência

Mentalidade
Empreendedora

Auto-Eficácia

NOVA POSTURA, NOVOS APRENDIZADOS







Tecnologias Sociais

Conexão+ Engajamento+Confiança+Tranasparência





Gameficação





Equipe sob demanda

Equipe sob Demanda

Um estudo feito pelo JPMorgan Chase Institute revela 

que o número Gig Workers nos Estados Unidos cresceu 

10 vezes desde 2012 e que 4% de adultos já trabalhou, 

ao menos uma vez, nesse mercado. Um outro estudo, da 

Intuit Research, prevê que até 2020 a Gig

Economycompreenderá 40% dos trabalhadores 

americanos.



Comunidade e Multidão



http://innovationforsocialchange.org/my-8-favorite-crowdsourcing-and-crowdfunding-platforms-for-social-good/?lang=en



MOBILIDADE & CONECTIVIDADE
Tema 2016:



EXPERIENCE
Suas ideias 

movem você

AGO / SET

Plataforma online
Equipes de 3 a 5

IDEATHON
Suas ideias movem 

equipes

SET - NOV

Plataforma online
Vídeos/Conteúdos/ 
Templates/Guias

Toolbox
Pontos

BUSINESS 
LAB

Suas ideias movem 
barreiras

FEV-MAI

Plataforma online
Mentoria

Treinamentos
Pré-aceleração

Comunidade de Startups 
Renault

ACELERADORA 
RENAULT

Suas ideias movem o 
mundo

JUL-AGO

Presencial em Curitiba
Treinamentos

Mentoria
Aceleração

Investimento da Renault

30 

equipes

3 

equipes

1500 alunos 12 estados

445 equipes inscritas

(vs 239 em 2015 = +85%)

82 universidades (IES) 

PLANEJAMENTO



BALANÇO

445 equipes inscritas
(vs 239 em 2015 = +85%)

1500 alunos

12 estados diferentes

82 universidades (IES) 
(vs 56 em 2015 = +46%)



#JOINING THE CROWD





Algoritmos









Ativos Alavancados





Por que não compartilhar suas máquinas e

Ter uma receita extra com isso?



Engajamento



INFORMAÇÃO E HÁBITOS





Bento Rodrigues – MG
Cidade dizimada pelo rompimento da barragem
de Fundão – 05/11/ 2015
Samarco ( Billiton & Vale S.A)







https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2015/10/agenda2030-pt-br.pdf








