



    
           
         
        
  
Em tempos de incertezas e transformações em todos os nossos contextos, o tema Organizações Adaptativas virou top trend nas buscas do
Google, mas aqui na Corall, ele sempre foi top trend!
Fazemos o que fazemos para que organizações e pessoas liberem sua
potência para a criação de novos modelos sustentáveis para todas as
formas de vida. Para encarar a complexidade desse desafio, não há
alternativa mais viabilizadora que perceber as organizações como sistemas vivos e adaptativos, com uma incrível capacidade de inovar, aprender e se transformar.
Em 2020 fomos surpreendidos, nossos planos e estratégias tornaram-se
obsoletos num piscar de olhos. E não foi por falta de capacidade intelectual, estudo ou inabilidade técnica. Talvez sim por termos desconsiderado em nossas estruturas e modelos de organização uma das maiores
potências dos seres humanos (e de todos os seres vivos): a adaptabilidade. Aliás, como 2020 insistiu em nos relembrar desta potência essencial. Você e nós sabemos que só estamos aqui e agora por conta dela.
Foi navegando com essas transformações e acompanhando diversas
organizações bem de perto, que nós da Corall, decidimos criar esse
material sobre Organizações Adaptativas.
Aqui vamos passar bem longe de fórmulas e passos para o sucesso.
Nem teremos a pretensão de ditar tendências para os próximos anos.
Vamos apresentar algumas reflexões e experiências sobre o que temos
aprendido com clientes, projetos, parceiros e em nossas vidas, para
convidar e provocar em você a curiosidade de mergulhar no desconhecido com bravura e lidar com os dilemas complexos cada vez mais presentes e mutantes.
É chegado o momento crítico para que empresas busquem retomar sua
potência como sistemas vivos, como organizações adaptativas e nós, da
Corall, estamos aqui para sermos parceiros corajosos nessa jornada.
Vem com a gente!
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Somos todos sistemas vivos e complexos, seja como
pessoas ou como organizações, comunidades, grupos,
times, célula familiar e etc. Por isso, quando desejamos
fazer um movimento para evoluirmos, nos transformarmos
ou nos adaptarmos, quer queiramos ou não, precisamos
respeitar os princípios da complexidade e dos sistemas
vivos.

Esse processo, em sistemas
sociais, é o que chamamos de
aprendizagem. Qualquer sistema
social, diante de um desafio,
precisa se reconformar e aprender
para responder ao desafio ou virar
obsoleto e morrer.

O sistema vivo e a célula humana respondem a
perturbações, seja ela interna ou externa. Se não há
perturbação alguma, a célula continua funcionando em sua
normalidade, agindo da mesma forma. Porém, quando surge
uma perturbação, como por exemplo, um vírus ou algum
machucado, seja externo ou interno, a célula tem que se
reconformar, alterando sua estrutura interna para responder
ao desafio.

A confusão entre o complexo e o
complicado é uma das maiores
dificuldades que organizações
encontram para se alinharem a
novos modelos de operar mais
modernos, ágeis e alinhados com
a nova economia.

Esta dificuldade no entendimento do complexo, por sua vez, é fruto
direto de um legado mecanicista nos modelos de educação e de
gestão e, inevitavelmente, na maneira como fomos ensinados a
gerenciar. Por mais complicados que sejam, modelos mecânicos
evitam a complexidade porque operar no complexo demanda aceitar
a incerteza e a transformação natural do próprio sistema a cada
ciclo. Enquanto a eficiência no modelo mecânico se dá a partir do
controle e da repetição exata das variáveis, a complexidade implica
na consciência de que é natural aos sistemas que cada ciclo seja
único e sua singularidade é resultado do fato de que ele é composto
por muitas variáveis. No entanto, a probabilidade de que todas as
variáveis se repitam exatamente da mesma forma é muito pequena.
Cada ciclo é novo em relação ao anterior e diferente do ciclo
seguinte. Esta relação, fundamental ao complexo, é oposta à
concepção de eficiência no modelo mecânico.
A mudança na consciência e nos formatos de relações de trabalho e
de consumo, potencializada por avanços rápidos e importantes no
desenvolvimento da tecnologia, da comunicação em rede e da
inteligência artificial, tornou obsoleto o conceito mecânico como
paradigma de gestão, pois empresas não operam mais em
ambientes com uma dinâmica mecânica, mas sim em ambientes
orgânicos e complexos.
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Hoje em dia até os aplicativos e o mundo da tecnologia
aprenderam a operar em ciclos adaptativos rápidos e
constantes, de evolução contínua. Você se lembra da
primeira versão do Waze ou do WhatsApp?
Diante de uma situação complexa, o nosso operar,
nosso movimento, precisa acontecer em ciclos adaptativos constantes, com muito aprendizado e pouco
julgamento, com poucas ações e de alto impacto. As
decisões e escolhas vão se confirmando ou não ao
longo do caminho. É um operar diferente do que estamos acostumados, onde as escolhas e decisões acontecem em momento prévio e separado das ações.
E esta transição não é um exercício de irresponsabilidade sem estrutura. Pelo contrário, existem modelos

para conduzirem, potencializarem
e liberarem esta mudança, bem
como padrões para ajudarem as
empresas a criarem suas estruturas novas, coerentes e ágeis. E
não é olhando para os modelos
antigos que os novos poderão ser
compreendidos, pois o paradigma
no qual se apoiam é novo e
dependem de nano ciclos coordenados para mudarem.

Um exemplo é o Ciclo de Ações Adaptativas criado pelo HSD Institute e
adaptado pela Corall. Nele temos um ciclo com quatro grandes fases que são
realizadas de maneira rápida e constante:


Descobrimos os padrões atuais do sistema/contexto/situação;


Refletimos e revelamos quais os significados, crenças, pressupostos e
mindset que sustentam os padrões atuais, quais fazem sentido e quais não
fazem mais para o propósito ou movimento evolutivo;


Prototipamos poucas ações e de alto impacto em todo o sistema (acupuntura
organizacional) — como na situação complexa tudo está tecido junto, não
precisamos agir sobre todo o sistema, pois poucas ações pontuais e
constantes reverberam e geram impacto no todo;


Dialogamos e reunimos aprendizados sobre o que foi feito, quais são os
novos padrões do sistema e damos início a um novo ciclo.
Outra dinâmica comum é que se interrompam todos as ações voltadas ao
processo de mudança para tentar voltar a uma situação estável antes de
investir em reformular radicalmente o modelo. Esta também é uma atitude
natural para o modelo de controle que, no modelo complexo e orgânico, não irá
funcionar, pois a solução está exatamente na mudança radical do paradigma
de gestão, já que a mudança é um fluxo e, como a água, seguirá fluindo e, se
não for acolhido e direcionado, terá efeito destruidor. Por isso, temos falado na
urgência de atuar sobre três frentes nas organizações que vemos como
importantes elementos liberadores e estruturantes da transformação: o
modelo estrutural, o modelo mental (mindset) e o modelo emocional (heartset).
Ao tentar responder a um mercado complexo com modelos mecânicos,
intensifica-se o controle e cria-se modelos complicados que tentam
sistematizar a multiplicidade de variáveis que vão mudando, sem aceitar que
esta mudança é constante e não há para ela um padrão. O “controle” e o
“complicado”, então, terminam por reduzir a criatividade e a inovação
necessárias para operar no futuro que já está presente, impedindo a empresa
de ver novas informações disponíveis. Além disso, resistir ao movimento
orgânico aumenta a pressão interna no sistema, o que desgasta todas as
variáveis, inclusive as pessoas, sem gerar resultado positivo.
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Para a Corall, a liderança é como uma dança. O líder é
alguém que tenta reger a dança e faz o convite aos colaboradores para dançarem juntos. Os movimentos precisam ser
cocriados e coordenados.
Para desenvolvermos a adaptabilidade, a mais essencial
das questões tem a ver com a qualidade das conexões estabelecidas. É preciso entender as relações entre as pessoas
que fazem parte de uma organização/sistema, bem como as
mantidas com elas mesmas.
Se olharmos para os aspectos biológicos do nosso corpo,
temos uma série de sistemas, organismos e seres interdependentes. Se olharmos para nossa mente, incluindo os
pensamentos, crenças, o consciente, o inconsciente, alma,
perspectivas, sentimentos, intuição e todos os aspectos
intangíveis, adicionamos ainda uma infinidade de elementos, personalidades, talentos e seres também interdependentes.

Lévi-Strauss, no livro Mito e
Significado, diz:
“Nunca tive, e ainda não tenho, a
percepção do sentimento da
minha identidade pessoal. Apareço perante mim mesmo como
o lugar onde há coisas que
acontecem, mas não há o ‘Eu’,
não há o ‘mim’. Cada um de nós
é uma espécie de encruzilhada
onde acontecem coisas. As
encruzilhadas são puramente
passivas; há algo que acontece
nesse lugar. Outras coisas igualmente
válidas
acontecem
noutros pontos.”

Somos uma encruzilhada e nossa capacidade de
perceber, sentir, experimentar, aprender e evoluir
nossas conexões “internas” será nossa capacidade
de nos tornarmos mais adaptativos. Precisamos
evoluir nossa conexão com nós mesmos.
Ao percebermos essa encruzilhada, nos permitimos
acessar nossas múltiplas inteligências, ouvir profundamente e sem preconceitos a nós mesmos e acessamos nosso lugar interior. Quando isso acontece,
vemos explicitamente o que chamamos de “Liberação de Potência”: uma pessoa que consegue acessar suas potências, adaptá-las constantemente e
oferecê-las aos outros.

  

A organização que não opera em rede, que não está
constantemente evoluindo a qualidade das conexões
entre todas as pessoas e sistemas que interagem
com ela, não consegue sobreviver por muito tempo.
Ela fica parada, focada no cumprimento de regras ou
nos resultados que inventou atingir ou, ainda, na legislação de comportamentos e atitudes que inventou
serem o bem, vivendo uma ficção absurda de que é
possível controlar a vida.

Muitos profissionais seguem combatendo moinhos de vento enquanto deveriam aceitar que o vento mudou, desligar
os motores e aprender a subir as velas e
aceitar com prazer e curiosidade a
direção proposta. Desta forma, toda a
força do sistema estará a favor do movimento e não contra ele. A velocidade
cresce e o desgaste diminui.

“Essa desconsideração pela dinâmica da vida fica
assustadoramente clara nas organizações de hoje.
Os líderes usam o controle e a imposição em vez de
processos auto-organizadores. Reagem à incerteza
e ao caos puxando ainda mais as rédeas que já são
fracas, em vez de investir nos nossos melhores
recursos. Para fazer com que as pessoas trabalhem,
os líderes usam emoções primitivas de medo, escassez e interesse próprio, em vez de traços humanos
mais nobres, como a cooperação, o interesse e a
generosidade. Isso nos trouxe a esta época
difícil…“ (Margaret J. Wheatley, no livro Liderança
para Tempos de Incerteza)

Quando conseguimos evoluir, a qualidade das conexões e o operar em rede,
aliado ao trabalho da conexão do
indivíduo consigo mesmo, percebemos
que um movimento de transformação
acontece de maneira exponencial, acelerada, de alto impacto. Chamamos isso
de “Liberação de Potência” da organização. É a diferença que faz a
diferença. É um movimento que acelera
todos os outros movimentos. É quando
as coisas acontecem! Mesmo!

 
 

Quang Nguyen Vinh

 
  
A palavra vocação vem do latim “vocare”, verbo que quer dizer
“chamar”, ou seja, a vocação é um chamado da vida a expressar
um talento, uma aptidão natural para executar algo que vai lhe
dar prazer. É como uma ideia que insiste em permanecer, mesmo
quando queremos descartá-la. E este é um dos principais desafios (e oportunidades) do crescimento do ser humano: encontrar e
expressar a sua vocação única no mundo.
Mas geralmente isto não é tão fácil por alguns motivos: a nossa
educação, as organizações, a sociedade e, inclusive a nossa
família, nos convidam a nos conformarmos a formatos pré-estabelecidos para nossa vida: a boa menina, o bom aluno, um bom
emprego, seguir o plano de carreira da sua empresa, ser promovido, casar e ter filhos — todos formas de sermos aceitos e incluídos nos grupos aos quais gostaríamos de pertencer. Contudo,
ouvir o chamado da vida exige muita coragem (palavra cuja
origem é “agir com o coração”). Somos seres singulares, únicos
e expressar a nossa vocação vai exigir de nós quebrarmos
alguns tabus, sairmos do óbvio e, eventualmente, rompermos
com o sistema com o qual estamos habituados. Desta forma
geralmente nos tornamos esquisitos para aqueles com quem
estávamos acostumados a conviver.

Se você quiser viver uma vida plena vai ter que correr o risco de
se tornar esquisito (do latim exquisitu, algo procurado e escolhido
com cuidado). No português, esquisito tem o significado de anormal. E é isto mesmo que estamos dizendo: você talvez pareça
anormal, fora da norma, da regra estabelecida pelos outros para
a sua vida. O interessante é que podemos estender esta mesma
lógica para sua empresa: qual é sua vocação, seu serviço aos
seus clientes e ao mundo, a expressão única da sua essência?
Pense nas empresas que você realmente admira no mercado e
note que todas elas são únicas, abriram caminho, fizeram
história. Não foram cópias de outras, não se basearam em
“benchmarks”: este sim um processo que só leva à mesmice.
Elas talvez também tenham se tornado esquisitas a princípio,
ousando fazer algo diferente do que todos os competidores
estavam fazendo. E neste sentido, elas se tornaram originais.

Albert Einstein já dizia: “Se, a princípio, a ideia não é absurda,
então não há esperança para ela”. Qual é a ideia absurda e única
que você tem, que desperta a sua paixão pela vida e que lhe dá
um frio na espinha? O que você precisa para se entregar à sua
vocação e dar um passo nessa direção? O que o impede de fazer
isto agora? Este é um convite à sua esquisitice, à sua forma única
e, algumas vezes incompreendida inicialmente, de você se apresentar para a vida. Vamos dar à nossa esquisitice o sentido que
os hispânicos dão à palavra exquisito: saboroso, atraente, sedutor, agradável, artístico e belo. A ela damos as boas-vindas!

         
     
      
      
  
   
Precisamos, juntos, criar contextos, protótipos e experiências
que permitam que novas conexões surjam, conexões existentes
se fortaleçam, nutrir e animar uma rede interdependente e dar
autonomia para que ela encontre as soluções, quebre e evolua
padrões, se reinvente e então começaremos a ver a liberação de
potência acontecer.

Scott Web

    
Nove em cada 10 profissionais são contratados pelo
perfil técnico e demitidos pelo comportamental. É o
que aponta o levantamento da Page Personnel, consultoria global de recrutamento para cargos de nível
técnico e suporte à gestão.
Um recente levantamento da Robert Half, empresa de
recrutamento que seleciona profissionais especializados para cargos de média e alta gerência, apontou
que, na opinião de 56% dos executivos brasileiros, as
habilidades comportamentais serão cada vez mais
demandadas no mundo pós-pandemia. As cinco soft
skills mais apontadas por eles são: pensamento
estratégico, comunicação, agilidade, inovação e adaptabilidade.
A inovação é um pré-requisito nos dias atuais, mas
afinal, porque continua sendo tão desafiador inovar?
Sabemos ser mais custoso contratar e formar novas
equipes do que reter talentos existentes. Além disso,
diferentes estudos comprovaram que a diversidade de
pensamentos e perfis é benéfica para a inovação,
enquanto defender o pensamento holístico virou

“mainstream”, mas trata-se de uma
batalha entre visões filosóficas. O
que ocorre é que quanto maior a
pressão e a imprevisibilidade ao
nosso redor, maior a armadilha do
reducionismo e do pensamento cartesiano.
Uma das empresas mais valiosas e
inovadoras do mundo, o Google,
realizou um extenso estudo acompanhando 180 times internos, durante quatro anos, para identificar quais
fatores diferenciavam as equipes
excelentes daquelas cuja performance não era tão surpreendente.
O Projeto Aristóteles, nome dado ao
estudo em homenagem ao filósofo
grego, identificou cinco fatores,
sendo o primeiro deles o de maior e
unânime relevância: segurança psicológica.

       
    
           
        
   
    
Ela teve esse insight ao estudar a interação de times sob grande
estresse, como profissionais de saúde na ala de emergência de
um hospital, e o time de especialistas que colaboraram para o salvamento dos mineiros soterrados na mina de San Jose, no Chile,
em 2010.
Em outras palavras, segurança psicológica é um senso de que a
equipe — e sua liderança — não irá rejeitar ou punir alguém por se
pronunciar. Ou seja, o silêncio de uma equipe em determinada
situação pode falar muito mais alto sobre o estado do time e as
opiniões — possivelmente — não expressadas.
Para gerar inovação é preciso criar um espaço de segurança psicológica. E qual a métrica usada para mapear o processo de
inovação?
O processo de inovação é emergente, não tem métrica.
Times inovadores, antes de tudo, reconhecem as possibilidades
de falhas e a interdependência entre equipes na busca por
soluções efetivas.

Jacob Morch

  
Você já deve ter visto alguma proposta de vaga com
essa chamada:
Procura-se pessoas com o perfil inovador
Temos a ilusão em dizer que uma pessoa é inovadora,
mas isso não existe. Só existe inovação entre as
partes, na interação entre elas. Qualquer ideia inovadora que uma pessoa tenha surgiu porque conversou
com diversas pessoas e, a partir dessas conversas,
algo foi sendo tecido dentro dela, que emergiu como
uma ideia. A inovação acontece no interstício, nesse
espaço entre as pessoas.

A inovação é uma resposta à perturbação! Ela não pode ser medida em
uma fotografia, porque é um filme.
No primeiro momento pode dar a
sensação de estar dando tudo
errado, mas só saberemos se deu
certo quando o filme chegar no seu
desfecho final e no momento, com
relação à pandemia, estamos bem
longe disso. Mas a forma como
olhamos para o que está acontecendo, como incluímos diversas
perspectivas e contextos, como
refletimos e aprendemos juntos vai
fazer toda a diferença…

  
 
Como explicamos anteriormente, qualquer
sistema social, diante de um desafio,
precisa se reconformar e aprender para
responder ou virar obsoleto e morrer.
Nossa vida acontece em ciclos de expansão e
contração e ignorar um dos movimentos é ir
contra a natureza, o que resulta na exaustão das
pessoas e no enfraquecimento da organização
ao longo do tempo.
Miamoto Musashi, personagem considerado o
último grande samurai do Japão, em sua obra
intitulada O Livro dos Cinco Anéis, defende que
quando uma batalha está travada e você vê todos
os seus recursos já empenhados no combate, há
apenas um caminho: abrir mão de tudo e voltar
ao vazio. O vazio devolve a você a possibilidade
de usar todos os seus recursos novamente, de
forma nova, criando novos caminhos. A repetição
levará à derrota. Não abrir mão levará ao desgaste e, este, à derrota. A complexidade nos faz

Eva Elijas

um convite contundente a mergulhar no
não saber e na curiosidade sincera de construir coletivamente o novo caminho e a
nova estrutura.
Para sobreviverem, as organizações precisam ser adaptativas. Ser adaptativo é
estar conectado e se transformando constantemente. É operar através de uma
rede interdependente. É se permitir
morrer e renascer inúmeras vezes. É
saber reconhecer e lidar com a imprevisibilidade e com os (difíceis) convites à
evolução que o contexto faz. É perceber a
diversidade de suas potências e, cada vez
mais,d fortalecer essa diversidade.


https://corall.net/pt/2018/07/como-fazer-boas-escolhas-e-tomar-decisoes-em-situacoes-complexas-b6d909660e58/
https://exame.com/blog/gestao-fora-da-caixa/o-poder-da-celebracao/
https://corall.net/pt/2018/04/uma-organizacao-adaptativa-depende-da-qualidade-das-conexoes-entre-as-pessoas-517b2e6c4c5/
https://corall.net/pt/2016/04/lideres-que-dancam/
https://corall.net/pt/2018/02/precisamos-aceitar-o-complexo-pra-evitar-o-complicado-470e7b51d79/
https://corall.net/pt/2015/06/a-esquisitice/
https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/2018/09/18/9-em-cada-10-profissionais-sao-contratados-pelo-perf
il-tecnico-e-demitidos-pelo-comportamental.ghtml
https://corall.net/pt/2020/09/como-inovar-em-contextos-desafiadores/

