
“THE FUTURE IS ALREADY HERE 
 – IT'S JUST NOT VERY  
EVENLY DISTRIBUTED”

William Gibson – Science Fiction Author
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FINAL SPRINT



Amígdala
Uma lente que teremos durante todo esse encontro.





Amígdala: mais atenção às notícias de escassez.







0. Fragmentação do organismo profissional



Cinco etapas pré-fragmentação.



1. Refletir: eu acredito no processo de fragmentação?





2. Refletir: quero que minha empresa passe antes ou depois?

1. Refletir: eu acredito no processo de fragmentação?





3. Onde meu organismo está?

2. Refletir: quero que minha empresa passe antes ou depois?

1. Refletir: eu acredito no processo de fragmentação?
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3. Onde meu organismo está?

4. Em que velocidade eu quero mudar?

2. Refletir: quero que minha empresa passe antes ou depois?

1. Refletir: eu acredito no processo de fragmentação?



PlatformsTraditional Blockchain

1-2-5-10 anos

1-2-5-10 anos



3. Onde meu organismo está?

4. Em que velocidade eu quero mudar?

5. Reunir as demais lideranças e começar o processo.

2. Refletir: quero que minha empresa passe antes ou depois?

1. Refletir: eu acredito no processo de fragmentação?



Se o board não concordar, talvez já seja um início de fragmentação.



Agora sim: o processo de fragmentação.



1. Implantar uma lente: abundância



Lógica  
da Abundância

1. Acredito que há  
recursos para todos

2. Enfrento  
o medo e dou  
espaço para  
a confiança

3. Paro de estocar 
recursos próprios

4. Coloco recursos 
próprios para  

circularem no sistema

6. Se eu precisar,  
usarei recursos dos  
outros que também  

estão circulando

5. Quem precisa, 
 usa meus  recursos  

que estão circulando

7. Com mais  
abundância,  

há mais confiança  
e o sistema cresce



Escassez > Abundância



Escassez / Abundância



Escassez < Abundância



2. Mudar minhas métricas de sucesso

1. Implantar uma lente: abundância



Um grande vs. Vários pequenos 
Menos sócios vs. Mais sócios 

Menos autonomia para a equipe vs. Mais autonomia para a equipe 
Mais fechada vs. Mais aberta



3. Criar uma comunidade

2. Mudar minhas métricas de sucesso

1. Implantar uma lente: abundância



PAIXÕES

OPORTUNIDADES

PROPÓSITO



3. Criar uma comunidade

2. Mudar minhas métricas de sucesso

1. Implantar uma lente: abundância

4. Abrir a empresa para a comunidade



Exo = (massive transformative purpose) +                                                       + 
staff on demand

community and crowd
algorithms

leased assets
engagement

( ) interface processes
dashboards

experimentation
autonomy

social technologies
( )

abundância

leadership must know exponentials // changemakers create spin offs // partner with adjacent ExOs
open you APIs // hire someone to disrupt yourself // set up a Google X equivalent
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CRIAR

O QUE

DECIDIR

Design  
das camisetas

QUEM

Comunidade

POR QUE

Dinheiro 
Glória 
Amor

COMO

Sugestões 
(Coleção)

Quais camisetas 
vão para o short list Comunidade Amor Votação

DECIDIR Quais camisetas 
serão produzidas Hierarquia Dinheiro 

Amor Consenso

THREADLESS / CAMISETERIA



3. Criar uma comunidade

2. Mudar minhas métricas de sucesso

1. Implantar uma lente: abundância

4. Abrir a empresa para a comunidade

5. Automatizar o que fizer sentido ser automatizado



Beam: um exemplo de robôs e humanos juntos











3. Criar uma comunidade

2. Mudar minhas métricas de sucesso

1. Implantar uma lente: abundância

4. Abrir a empresa para a comunidade

5. Automatizar o que fizer sentido ser automatizado

6. Estimular a autonomia e o empreendedorismo



Empregadores/Empregados vs. Freelancers/empreendedores



1. Fragmentação da identidade profissional



1. Refletir: isso faz sentido para mim?



2. Mudar minhas métricas de sucesso (especialista)

1. Refletir: isso faz sentido para mim?



Linear / Segmentado / Repetitivo / Previsível Não linear / Conectado / Multidisciplinar / Exponencialmente imprevisível



Linear / Segmentado / Repetitivo / Previsível Não linear / Conectado / Multidisciplinar / Exponencialmente imprevisível









Bom em uma coisa vs. Bom em aprender o que tiver que aprender



3. Aprender a aprender

2. Mudar minhas métricas de sucesso

1. Refletir: isso faz sentido para mim?



‘A melhor forma 
de aprender a aprender  
é se colocar várias vezes 
em posição de aprendiz’.



4. Explorar várias encarnações

3. Aprender a aprender

2. Mudar minhas métricas de sucesso

1. Refletir: isso faz sentido para mim?



Encarnações
Ciclos de aprendizado



Comunicador



Comunicador



Comunicador

Iniciante



Comunicador

Iniciante

10k/h



Comunicador

Iniciante

10k/h

Estagnação



Comunicador

Iniciante

10k/h

Estagnação

Nova encarnação



Comunicador

Iniciante

10k/h

Estagnação

Nova encarnação

Infraestrutura



Comunicador

Professor



Comunicador

Professor



Comunicador

Professor



Comunicador

Professor

EmpreendedorEmpreendedor



Comunicador

Professor

Empreendedor



Comunicador

Professor

Empreendedor



Comunicador

Professor

Empreendedor

Futurista



Comunicador

Professor

Empreendedor

Futurista



Comunicador

Professor
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Today’s mainstream

Signals of change

Infrastructure legacy

Signals of change

Tomorrow’s mainstream Infrastructure legacy

Signals of change

After-Tomorrow’s mainstream Infrastructure legacy

Change

New change

After After-Tomorrow’s mainstream
Post New Change



4. Explorar várias encarnações

5. Trabalhar pela própria obsolescência: deixar infraestrutura

3. Aprender a aprender

2. Mudar minhas métricas de sucesso

1. Refletir: isso faz sentido para mim?



Grant Achatz / Alinea





Quando o indivíduo está verdadeiramente empoderado ele: 

Não tem medo de perder o chão. 
Não tem medo de aprender de novo. 

Não tem medo de deixar infraestrutura. 
Persegue o que faz sentido para si e para a sociedade.



3. Insights finais



Empoderamento
Quando viramos indivíduos livres



A gente só vai atingir o estado distribuído 
quando todos estivermos empoderados.



Ninguém empodera ninguém.



Quando o indivíduo está verdadeiramente empoderado ele: 

Não tem medo de perder o chão. 
Não tem medo de aprender de novo. 

Não tem medo de deixar infraestrutura. 
Persegue o que faz sentido para si e para a sociedade.



PCC
Um plano de ciclos de crescimento para empoderamento



Por que as empresas não ajudam nisso?



Empoderamento
É para isso que serve o Friends of Tomorrow



Saiam daqui com a consciência de que podem fazer uma microrrevolução.



Fim do segundo ciclo. 
Início de outro.



Nova métrica 
de sucesso: 

qual é o tamanho 
do seu impacto positivo?


