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Um pouco da história dessas organizações...

Blockbuster%20(3:00)%20-%20https:/youtu.be/T0Z73Zbtlyg?t=180
https://youtu.be/8sK6EGGsT2U
Xerox%20(9:12)%20-%20https:/youtu.be/T0Z73Zbtlyg?t=552
https://youtu.be/T0Z73Zbtlyg?t=389


Momento Iridium

Utilizar ferramentas lineares e tendências do passado para prever um futuro em aceleração.

(fonte: Livro Organizações Exponenciais)

O que estes casos têm em comum?



Momento Iridium nas eleições (2008)

https://bits.blogs.nytimes.com/2008/11/07/how-obamas-internet-campaign-changed-politics/


Momento Iridium nas eleições (2018)

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/internet-supera-tv-em-influencia-na-eleicao.shtml
https://bites.com.br/2019/04/100-dias-do-governo-bolsonaro/


Há quem sobreviva?



Há quem “surfe a onda”?

https://e-estonia.com/


Fonte: Milford

O que elas têm em comum?

https://milfordasset.com/insights/largest-companies-2008-vs-2018-lot-changed


Imagem: https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:DARPA_Big_Data.jpg

”Refere-se a conjuntos de dados cujo tamanho, 
diversidade de formato e velocidade de geração 
superam as capacidades de processamento de 

infraestruturas tradicionais de TI” (tradução livre)

Fonte: IIA, Tone of the top, agosto/2013

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:DARPA_Big_Data.jpg


https://govdata.gov.br/


“A quarta revolução industrial, que terá um impacto mais profundo 
e exponencial, se caracteriza, por um conjunto de tecnologias que 

permitem a fusão do mundo físico, digital e biológico.”

Fonte: http://www.industria40.gov.br/



IoT + AI + DLT = Abundância (Huge Data)



Internet of Things (IoT)

“Simply put, this is the 
concept of basically 

connecting any device 
with an on and off 

switch to the Internet 
(and/or to each other)”

Fonte: Forbes

https://www.forbes.com/sites/jacobmorgan/2014/05/13/simple-explanation-internet-things-that-anyone-can-understand/#507c43b81d09


Fonte: https://www.slideshare.net/Postscapes/what-exactly-is-the-internet-of-things-44450482



https://blogs.cisco.com/datacenter/internet-of-things-iot-data-continues-to-explode-exponentially-who-is-using-that-data-and-how




IoT + AI + DLT = Abundância (Huge Data)



Considerando que o caso apresnetado no início (Xerox) é 
contemporâneo às tecnologias da 3a revolução industrial...

… o que podemos esperar que 
ocorra com a chegada dessas 
tecnologias mais aceleradas?





Minha sugestão...







Propósito Transformador Massivo

Staff sob demanda

Comunidade e multidão

Algoritmos

Ativos ALavancados

Engajamento

Interface

Dashboard

Experimentação

Autonomia

Social



• “Organizar a informação do mundo e torná-las acessíveis e úteis para 
todos”
• Google

• “Acelerar a transição do mundo para energia sustentável”
• Tesla

• “A melhor maneira de chegar aonde quer que você vá”
• Uber

• “Impactar positivamente um bilhão de pessoas”
• Singularity University

Propósito Transformador Massivo

(tradução livre)



• “Ideias que merecem ser espalhadas”
• TED

• “Catálogo mundial de ideias”
• Pinterest

• “Os seres humanos devem se tornar uma espécie multi-planetária”
• SpaceX

Propósito Transformador Massivo

(tradução livre)



Qual o Propósito da sua organização?

Ele é Transformador Massivo?



Experimentação: o TCU e o Controle Social



http://www.serenatadeamor.org/
https://globoplay.globo.com/v/5949007/programa/
http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2017/11/conheca-brasileiros-que-resolveram-denunciar-corrupcao-de-governantes.html






Imagem: https://pixabay.com/en/lego-figurines-toys-crowd-many-1044891/

Os auditores do TCU atuaram como mentores…





Ambiente virtual do OSB - Yammer



36%

64%

OS que concluíram (N=25)

Não

Sim

CQ concorda

94%

CQ discorda

6%

Concordância do CQ (N=986)

CQ concorda CQ discorda

81%

19%

Itens efetivamente avaliados (N=986)

Avaliados

Não avaliados

…mas, principalmente, as 
lições aprendidas!

Os resultados…



Vamos outra 
iteração?



Os insumos…

1. Experimentações do TCU
2. Guia virtual
3. Análise de riscos

• World Cafe
• Entrevistas estruturadas

4. Pesquisa com 7 EFS da Intosai



Para onde vamos agora?



Podemos? 
Devemos?


