Liderança Ágil
A agulidade é necessária aqui

Lidere na Complexidade
Cynefin

Complexo

Forma líderes

Motivação
Intrínseca

Liderança Especializada

Compreendendo o Mindset
Mova-se
para uma
organização de
aprendizagem

Mentalidade
Valores

Práticas

EU

Foco
na tarefa

As pessoas
são
o problema

OU UM
EU S
FAZEDOR

Nós precisamos
atravessar o rio.
Vocês podem descobrir
como.

Me clone

Média gestão
(quanto mais, melhor)

A comunicação para
baixo não é
suportada pelo
sistema.

Cynefin by Dave Snowden

Agile Onion by AWA, Simon Powers

VS

Metas
de longo prazo

A alta liderança está
muito longe para tomar
boas decisões com base
nas necessidades do
cliente ...

Cliente

Alignment/Autonomy Leadership inspired by Henrik Kniberg

Cliente

A informação
vai nos dois
sentidos e é
transparente.
Liderança
Catalisadora
Gestão
no topo

Linha de frente

... aqueles que têm
conhecimento sobre as
necessidades do cliente não
têm autonomia para agir.

Visão Compartilhada,
Metas de Impacto e Atividades

As pessoas
são peões

Líderes se concentram
em consertar o
sistema para permitir
o melhor desempenho
possível.

Expert, Achiever, Catalyst Leadership illustrations inspired by Peter Behrens

Otimização de Recursos

Otimização de Fluxo

Eu acho que
essa é a
estratégia que
deveríamos ter...

Competitividade

...e aprender como
atender às necessidades
dos clientes.

Cross Functional
Equipes Lean Ágeis e Equipes de Suporte

A colaboração entre áreas não é permitida

Alto

Foco no
resultado

As equipes podem tomar
decisões táticas com
base em decisões...

Gestão
no topo

Orçamentos detalhados

Manipulação

Eu para muitos

Sistema construído
para Controle

Controla a
entrega
contra o
plano

gica

Vire a pirâmide de cabeça para baixo

Controla orçamentos
e projetos detalhados
a longo prazo.

Motivação
extrínseca

Estraté

Topo
para baixo

Responsabilidade
individual

"Trabalhadores
preguiçosos"

Espero que
alguém esteja
trabalhando no
problema do rio.

Autonomia

S

Empurra

ico

Liderança Empreendedora

s

da

i
ub

Foco no cliente
- longo prazo

Experimentos

Especialista

PESADO
Tát

Foco na propriedade
- curto prazo

Escuta e
integra

JEITO

Não
ouve

Liderança Orientada para o
Impacto

Baixo

DO MEU

Empreendedora

Muitos para
muitos

Envolva-se
e colabore

cultura

Sempre
ocupado

Direto

Mais visível
- menos poderoso

Alinhamento

Inteligente

Pode ser
adotado
em comando
e controle

Ferramentas
e Processos

Construam uma
ponte.

Coaching

Catalisadora

cultura
do

Eu para eu

Requer
mudança
estrutural
e cultural

Princípios

Alto

NÓS

Capacidade de Liderança

Equipe assume
responsabilidade

io

nár

io
Vis

Foco de
Impacto

Tempo

Sentido
Categorias
Respostas
Melhores práticas

Menos visível
- Mais poderoso

Lidera o
caminho e
permite

Gerenciar
o sistema

Mentalidade Ágil

Transparente

Cria segurança e confiança

Óbvio

Ação
Significado
Resposta
Originalidade

Versão 1.1

cultura
do

LEVE

DISORDEM

Caos

Liderança catalisadora
Gestão 3.0
Sistema de Pensamento
Liderança Servidora

Liderança Catalisadora

As pessoas são
valiosas

Sentido
Análise
Resposta
Boas práticas

Posters in the Free Agile in a Nutshell series from Dandy People

Estilos de Liderança

Complicado

Sondar
Sentido
Resposta
Emergente

Common Leadership
Concepts for Agile

No more
HIPPO
decisions

Decisões tomadas
na intuição

Os líderes
perguntam e ouvem
o que a organização
precisa para atingir
as metas.
A gerência lidera
com visão e metas
claras, garantindo
que o propósito seja
óbvio para todos.

"Equipes capacitadas"
Sistema construído para
flexibilidade

Decisões baseadas
em dados

Falhar significa
"primeira
tentativa de
aprendizado".

Concentra-se no controle

Concentra-se na confiança
e na aprendizagem
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