
O movimento Stoos tem como
princípio se propagar em rede.
Para facilitar o encontro dos es-
tudiosos e executivos ligados à
gestão corporativa — mesmo
que pela internet —, estão sen-
do criados o que se chamou de
cidades satélites. Dois exemplos
são Zurique e Berlim. Mas não é
só no Velho Continente que as

discussões ganham espaço. No
Brasil, São Paulo cumpre esse
papel. Durante a primeira edi-
ção do Stoos Connect!, em Ams-
terdam, o encontro foi transmi-
tido ao vivo para 25 gestores e
pensadores da organização em-
presarial na capital paulista —
mais especificamente na sede
da AdaptWorks. O grupo de es-
tudos paulistano liderado por
Alexandre Magno, sócio-funda-
dor da companhia, tem como
objetivo estimular os brasileiros

a se reunir e compartilhar suas
ideias e experiências. De acordo
com Manoel Pimentel, coach da
AdaptWorks, o próximo satéli-
te brasileiro deve ser no Rio de
Janeiro. “É um grupo local de
experimentadores. O intuito é
levantar dúvidas e exercitar o
pensamento.”

Um dos temas debatidos pelo
grupo se refere à questão orça-
mentária. Quando se faz plano
estratégico das companhias, é
comum planejar gastos e lucro

com um ano de antecedência.
“Mas o que adianta colocar co-
mo meta crescer 30% no ano se
o concorrente crescer 50%?
Por isso, as metas têm de ser fle-
xíveis: se propor a crescer 5% a
mais do que o concorrente, por
exemplo. Assim como os gastos
devem ser estudados de acordo
com o momento — não é possí-
vel prever a conjuntura em um
cenário de tantas mudanças
bruscas”, afirma. “Além disso,
o que deu certo para uma em-

presa não necessariamente vai
dar certo para outra. Se as com-
panhias entenderem isso vão
ter mais chances de perenidade
ou de serem ‘antifrágeis’. Além
do tom mais humano, essas no-
vas ideias se traduzem em resul-
tado”, acrescenta.

Para participar do grupo, bas-
ta buscar o grupo “Stoos Satelli-
te São Paulo” no Linkedin ou no
Google+ e se inscrever para
acompanhar as discussões e pró-
ximas ações do grupo. ■ N.F.

Em um treinamento de gestão,
pede-se aos alunos que tracem
uma estratégia para chegar ao al-
vo que vai ser colocado no meio
da sala. Cada equipe tem que cal-
cular o número de passos até o
objetivo e os custos que o trajeto
vai representar. Vence o grupo
que fizer o caminho mais rápido
e barato. O problema é que de
tão entretidos pelo desafio os
participantes não percebem que
o professor muda o alvo de lugar
antes do início da disputa. A si-
mulação não deixa de ser uma
metáfora do que acontece no dia
a dia das companhias. “As em-
presas precisam ser mais ágeis
às mudanças de mercado”, afir-
ma Manoel Pimentel, coach da
Adaptworks, empresa de TI e de
capacitação em gestão.

É nesse contexto de mudan-
ças repentinas provocadas, em
grande parte, pela crise finan-
ceira que surgiu um movimen-
to que se propõe a discutir a ges-
tão das companhias e criar pos-
síveis alternativas. Conhecido
como Stoos, o movimento reu-
niu, em janeiro do ano passado,
executivos, estrategistas de ne-
gócios, gestores e acadêmicos,
na Suíça. Eles abordaram ques-
tões referentes à gestão e lide-
rança nas organizações e desen-
volvimento de pessoas. Um dos
frutos do evento foi o Stoos Ne-
twork, uma rede que permite
que as discussões continuem pe-

la internet. Desde a criação do
grupo, já foram realizados ou-
tros eventos, como o Stoos
Stampede, em Amsterdam e
em Phoenix, e o Less 2012 em
Tallinn (Estônia).

“O Stoos abarca diversos con-
ceitos que estão sendo estuda-
dos ou experimentados no mun-
do corporativo. Um deles é o da
gestão 3.0”, esclarece Pimen-
tel. De acordo com o especialis-
ta, a forma de liderança dentro

das companhias foi sendo altera-
da com o passar do tempo. Na
gestão 1.0, a estrutura era total-
mente hierarquizada e esse mo-
delo perdura até
que aparecem os
primeiros proble-
mas de governança
e de qualidade, por
exemplo. É, neste
momento, em mea-
dos da década de
1990, que surge a

gestão 2.0 que aceita uma certa
abertura — em determinados ca-
sos — para tentar resolver os
problemas, como o 5S. “Nesses

dois modelos, acre-
ditava-se que era
possível prever o
que ia acontecer na
organização e que
os comportamentos
poderiam ser repeti-
dos. Mas são siste-
mas dinâmicos e

muito mais complexos do que
se imaginava”, diz.

A gestão 3.0 (ou ágil) encara
as organizações como redes, e
não como hierarquias; e nessas
redes as pessoas e seus relacio-
namentos devem estar no foco
da gestão, mais do que os depar-
tamentos e seus lucros. A visão
é mais holística — leva em con-
sideração sustentabilidade e
bem-estar dos funcionários,
por exemplo.

Entre as companhias brasilei-
ras que estão à frente nesse mo-
vimento, estão a própria Adap-
tWorks e a Bluesoft, que faz ges-
tão de supermercados. “Não ter
hierarquia fixa e, sim, líder por
projeto aumenta a motivação
dos funcionários”, aponta Pi-
mentel. Segundo o especialista,
as mudanças acontecem pela di-
nâmica da rede e nem sempre
começam de cima para baixo.
“Muitos funcionários procuram
saber o que está acontecendo e
acabam levando os conhecimen-
tos para dentro das empresas.”

Para Pimentel, as empresas
brasileiras estão um estágio ante-
rior quando comparadas às es-
trangeiras — principalmente eu-
ropeias. É que, por aqui, ainda
discute-se as formas de transição
do modelo 2.0 para o 3.0, enquan-
to lá fora os debates são sobre as
formas de propagar as mudan-
ças. “Também acho a cultura hie-
rárquica mais enraizada no Bra-
sil. Isso se dá até pelo fato de os
universitários saírem das faculda-
des com essa mentalidade.” ■
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Uma proposta para tornar o
mundo corporativo mais ágil

São Paulo e Rio de Janeiro ampliam rede do Stoos

Rodrigo Capote

Discussões conquistam espaço
além dos polos tradicionais
do continente europeu

Movimento Stoos debate a gestão das empresas e propõe novidades como o fim do modelo atual de hierarquia

A gestão 3.0
encara as

organizações
como redes,
e não como
hierarquias
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 27 fev. 2013, Inovação & Gestão, p. 12.




