
Systems
Thinking

A forma como entendemos e descrevemos um problema é determinante para a 

qualidade das soluções que adotamos. Estratégia e pensamento sistêmico 

caminham lado a lado.
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John D.
Sterman
A maior constante dos tempos 
modernos é a mudança.
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Lichtenstein

(1) a suposição de que a mudança é uma constante;
(2) a suposição de que os sistemas emergentes não são 
redutíveis às suas partes;
(3) a suposição de dependência mútua; e
(4) a suposição de que sistemas complexos se comportam 
de maneiras não proporcionais.

LICHTENSTEIN, Benyamin M. Bergmann. Emergence as a process of self‐organizing ‐ New assumptions and 
insights from the study of non‐linear dynamic systems. Journal Of Organizational Change Management, [S.L.], 
v. 13, n. 6, p. 526-544, dez. 2000. Emerald. http://dx.doi.org/10.1108/09534810010378560.

www.mundoagil.com05
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Um pouco de História
Descartes - mundo uma grande máquina e pelo método sistemático, acreditava que poderia 

desmontar essa máquina para entender o sistema.

www.mundoagil.com06



Definições
de 
Russell Ackoff
Um sistema é um conjunto de dois ou mais elementos que se relacionam 

com as seguintes caraterísticas:

• Cada elemento tem efeito no funcionamento do todo;

• Cada elemento é afetado por pelo menos um outro elemento do 

sistema;

• Todos os possíveis subgrupos de elementos, possuem as duas 

propriedades acima.

07 www.mundoagil.com07



Definições
de 
Russell Ackoff
Ter todas as peças de um carro soltas e em perfeito estado no chão, não 

garante que você pode dirigir o carro. As peças em perfeito estado não 

comprem a função pela qual você comprou o carro: levá-lo de um lugar 

para o outro.

08 www.mundoagil.com08



Definições
de 
Daniel Kin 
Grupo de partes que interagem e formam um todo com um propósito 

específico. A chave é lembrar que as partes são interrelacionadas e 

interdependentes de alguma forma, sem essas interdependências nós 

temos apenas uma coleção de partes e não um sistema.

09 www.mundoagil.com09
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são as relações ou histórias que mantêm todos os 

elementos de um sistema juntos.

Interconexões

os propósitos são deduzidos do comportamento, não 

da retórica ou objetivos declarados.

Função ou Propósito

são as diferentes forças que compõem o sistema

Elementos

Definições
de 
Donella Meadows 
Um sistema é um conjunto interconectado de 

elementos que são organizados de forma 

coerente de forma a atingir algo. Se você 

examinar essa definição de perto por um minuto, 

verá que um sistema deve consistir em três tipos 

de coisas: elementos, interconexões e uma 

função ou propósito.

www.mundoagil.com010
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Quais destes são

• time Scrum;

• pote de M&Ms;

• uma floresta tropical;

• ferramentas em uma caixa de ferramentas;

• um casamento.

Quais destes são sistemas ou simplesmente são 

um conjunto de itens?

Lembre-se que 
eles precisam ter

elementos, 
interconexões e 

propósito.

www.mundoagil.com011
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• pote de M&Ms;

• ferramentas em uma caixa de ferramentas;

Não há relação entre as partes que compõem estes conjunto!

Lembre-se que 
eles precisam ter

elementos, 
interconexões e 

propósito.

• time Scrum

• uma floresta tropical;

• um casamento.

Eles são colocados juntos para atenderem a um propósito 

específico. O propósito atua como força organizadora 

predominante em qualquer sistema. Se você quiser entender o 

porquê de um sistema estar organizado de alguma forma 

específica, procure entender o propósito.

Conjunto de 

www.mundoagil.com012
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Peter 

A realidade é feita de círculos, mas vemos linhas retas. Aqui 

está o início de nossa limitação como pensadores 

sistêmicos.

lean more

www.mundoagil.com013
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Visão linear x
Visão

FARRUGIA, Justin. Visualizing the systems behind our designs: tangible systems thinking that goes beyond buttons.. Tangible systems thinking that goes beyond buttons.. 2020. Disponível em:
https://uxdesign.cc/visualizing-the-systems-behind-our-designs-7a7c95b4cfb2. Acesso em: 15 out. 2020.www.mundoagil.com014
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Eventos: a ponta do 

FARRUGIA, Justin. Visualizing the systems behind our designs: tangible systems thinking that goes beyond buttons.. Tangible systems thinking that goes beyond buttons.. 2020. Disponível em:
https://uxdesign.cc/visualizing-the-systems-behind-our-designs-7a7c95b4cfb2. Acesso em: 15 out. 2020.www.mundoagil.com015



A quinta

Modelo complexo para ser implantado. Ricamente interconectado

16

Mover da(o) Para a(o)
obediência participação criativa

comando e controle alinhamento e comprometimento

comunicação verticalizada ambiente interconectado

produtividade a qualquer preço equilíbrio entre dimensões

especialização visão sistêmica e 
interdisciplinaridade

mecanicismo organicismo

www.mundoagil.com016



Pensamento

Peter Senge
Uma forma de analisar e uma linguagem para descrever e compreender 

as forças e inter-relações que modelam o comportamento dos sistemas. 

É essa quinta disciplina que permite mudar os sistemas com maior 

eficácia e agir mais de acordo com os processos do mundo natural e 

econômico.

17 www.mundoagil.com017
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Construindo uma capacidade
Organizacional para

pensar no todo
Desafio central: como desenvolvemos a capacidade de nos concentrar em mudanças em todo o 

sistema e não apenas em melhorar as partes?

www.mundoagil.com018



Evolução das
organizações

Otto Scharmer

Centralizada

Descentralizada

19

Conectada em rede

Ecossistema

www.mundoagil.com019



Defender o futuro com 
base no Status Quo!

S I G N  O U T
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linear x 
Pensamento Tradicional Pensamento Sistêmico

conexão entre os problemas e suas causas é óbvia e 
fácil de rastrear

a relação entre os problemas e suas causas é 
indireta e não óbvia

os outros, ou seja, as pessoas de dentro da 
organização ou fora dela são os culpados por nossos 
problemas e devem ser os únicos a mudar

inconscientemente, criamos nossos próprios 
problemas e temos controle ou influência 
significativa para resolvê-los, mudando nosso 
comportamento

falsa certeza que alcançar o sucesso de curto prazo 
também garantirá o sucesso de longo prazo

a maioria das soluções rápidas não faz diferença ou 
piora as coisas a longo prazo

pensamos que para otimizar o todo, devemos 
otimizar as partes. 

devemos nos concentrar em políticas que otimizam 
o todo em vez de cada uma das partes

lidamos com muitas iniciativas e possíveis soluções 
ao mesmo tempo, de forma simultânea

devemos definir e trabalhar com mudanças que 
sejam importantes e significativas ao longo do 
tempo

www.mundoagil.com021
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O modelo Iceberg
Usamos um iceberg para nos lembrar das etapas básicas do Pensamento Sistêmico porque, 

como um iceberg, grande parte da estrutura relevante de interesse para nós está abaixo da 

superfície.

www.mundoagil.com022
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Níveis de 

Modo de Ação Orientação 
Temporal Maneira de Perceber Questões a se 

perguntar

Eventos Reagir Presente Espectador

Qual é a maneira 
mais rápida para 

reagir a este evento 
agora?

Padrões Adaptar Medir ou acompanhar o 
padrão dos eventos

Que tipos de 
tendências ou 

padrões de eventos 
que parecem ser 

recorrentes?

Estruturas Criar a mudança Futuro

Diagramas de loops 
causais e outras 
ferramentas de 

Pensamento Sistêmico

“Quais as 
estruturas que 

estão causando
esses padrões? ”

www.mundoagil.com023 ANDERSON, Virginia; JOHNSON, Lauren. Systems Thinking Basics: from concepts to causal loops. Massachusetts: Pegasus Communications, Inc., 1997.



À medida que nossas ações 
alteram o estado do sistema, 
outras pessoas reagem para 

restaurar o equilíbrio que 
perturbamos.
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Não estamos

www.mundoagil.com025
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Efeitos
Os efeitos colaterais não são uma
característica da realidade, mas um sinal
de que nossa compreensão do sistema é
limitada e falha.

www.mundoagil.com026



Feedback
Grande parte da arte da modelagem de dinâmica de sistema é 

descobrir e representar os processos de feedback, que, junto com 

estruturas de estoque e fluxo, atrasos e não linearidades, determinam a 

dinâmica de um sistema.
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Looping de balanceamento (equilíbrio)
Número ímpar de conexões negativas (+/-)

31 www.mundoagil.com031



Looping de reforço
Número par de conexões negativas (+/-)

32 www.mundoagil.com032
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Va
zã

o

Lead Time

ABDEL-HAMID, Amr Noaman. How Kanban Works. 2014. Disponível em: https://www.infoq.com/articles/how-kanban-works/. Acesso em: 08 maio 2019.
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Na linguagem comum, o termo 

"feedback" passou a servir como um 

eufemismo para criticar os outros, como 

em "o chefe me deu feedback sobre 

minha apresentação". Esse uso de 

feedback não é o que queremos dizer 

nas Dinâmicas de Sistema. Além disso, 

"feedback positivo" não significa "elogio" 

e "feedback negativo" não significa 

"crítica". O feedback positivo denota um 

processo de auto-reforço e o feedback 

negativo denota um processo de 

autocorreção. 

Description

www.mundoagil.com041
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Prática de
Sistemas

A prática de sistemas será adequada 

quando?

É a abordagem certa se você:

Opera em um contexto complexo. Se você está em um 

ambiente onde os problemas continuam se transformando, e em 

que você se esforça para acompanhar o ritmo da mudança, 

todos esses são bons indicadores de que você está operando em 

um ambiente complexo e adaptável e a prática de sistemas é a 

certa para você. Vamos iniciar um processo de criação de 

sentido.

Você tem tempo para parar e analisar. Você também deve 

considerar o uso de uma prática de sistemas se tiver tempo e 

espaço para parar e analisar seu trabalho. Uma prática sistêmica 

requer co-criação de conhecimento e narrativas.

www.mundoagil.com042
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Nível de Compreensão
• Quão bem o seu desafio é compreendido?

• Você sabe o que está causando isso?

• Você tem evidências sólidas de que as ações propostas até o momento terão os efeitos 

pretendidos?

Se ninguém realmente entende o problema ou se não há soluções comprovadas, seu 

desafio iria para o lado direito

Envolvimento
• Existe um alto nível de consenso entre as partes interessadas e especialistas 

sobre o que fazer OU existe uma diversidade significativa de opiniões e até 

mesmo conflito entre as partes interessadas sobre como lidar com esse desafio?

Se não houver consenso entre as partes interessadas sobre como enfrentar seu 

desafio, você irá para a direita.

Amplitude
de 

www.mundoagil.com043



44

Contexto
• Seu desafio é relativamente autocontido, limitado ou está interligado com o 

ambiente mais amplo?

• O seu desafio está ocorrendo em um ambiente político, social e 

economicamente estável ou instável?

Se seu ambiente é dinâmico e instável ou seu desafio está interconectado ao 

ambiente mais amplo, você tende para a direita.

Objetivo
• Você está tentando fazer uma mudança de curto prazo ou uma mudança 

sustentável de longo prazo?

• Você está tentando alcançar mudanças em um nível pequeno ou em larga 

escala?

Se seus objetivos são criar desafios sustentáveis e em larga escala, você tende 

para a direita.

Amplitude
de 

www.mundoagil.com044
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Amplitude
de 

O problema é bem compreendido. Nós 
sabemos o que causa, e há evidências 
sólidas de que às ações propostas 
terão os efeitos pretendidos.

Qual é a natureza do desafio? Não temos certeza se entendemos o 
problema totalmente, muito menos a 
solução.

Há um alto nível de consenso entre as 
partes interessadas e especialistas 
sobre o que fazer.

Como as pessoas estão se envolvendo 
com o desafio?

Há uma diversidade significativa de 
opiniões e até mesmo conflito entre as 
partes interessadas e especialistas 
sobre o que fazer.

O problema é relativamente limitado e 
não está entrelaçado com seu ambiente 
mais amplo, que é viável e previsível 
(político, social e econômico)

Qual é o contexto do desafio? Existem muitas interconexões entre o 
problema e o ambiente mais amplo, que 
por si só é instável e dinâmico (político, 
social e econômico)

Uma meta de curto prazo. Qual é o objetivo pretendido? Fazer mudanças sustentáveis em larga 
escala.

www.mundoagil.com045
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Amplitude
de 

Provavelmente posso usar outras 
abordagens para desenvolver uma 
estratégia sólida. Por exemplo, execute 
uma campanha de vacinação eficaz.

Some tudo. Para qual lado você se 
inclina?

Uma prática de sistemas pode ser 
extremamente útil para ajudar sua 
equipe a lidar com esse problema 
confuso. Por exemplo, as crianças 
estão preparadas e podem levar uma 
vida feliz e saudável.

www.mundoagil.com046
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Gestão das
Polaridades
Polaridade é um problema atual com duas respostas corretas e 

interdependentes.

Para gerenciar as polaridades, tudo o que você deve fazer é:

1) identificar os dois polos ou opostos entre os quais você tende a se mover

2) criar um mapa das vantagens e desvantagens de cada um dos polos.

www.mundoagil.com047
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Gestão das 
Tradicional Gestão das Polaridades

Ou um ou outro Ambos
Centralização Descentralização

Comando e Controle Liberdade

Teoria Prática

Redução de Custos Qualidade

Tradição Inovação

Saúde Espiritual Saúde Organizacional

Qualidade de Vida Salário
Referências: https://kindling.xyz/tomorrow/polarity-management/ e https://assessmypolarities.com/www.mundoagil.com048
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Gestão das 

E+ D+
E- D-

E+ D+
E- D-

E+ D+
E- D-

E+ D+
E- D-

Quanto mais tempo 

passamos em E-, mais 

interessante D+ se tornará. 

Em algum momento teremos 

uma mudança para D+. Será 

um bom movimento pois 

teremos alivio em relação a 

E- e vamos colher os 

benefícios de D+.

Se o sistema permanecer 

aqui, principalmente para 

negligenciar E+, vamos 

certamente começar a 

experimentar D-. Caso 

tenhamos a intensificação 

de D-, tendemos a 

considerar o movimento 

anterior como um erro.

Quanto mais 

experimentamos D-, mais 

atraente E+ se tornará. 

Tendemos a mudar para E+. 

Quando isso acontecer o 

sistema entenderá como um 

bom movimento. Teremos 

alivio em relação a D-.

Se o sistema permanecer 

focado em E+, 

especialmente para 

negligenciar D+, ele 

começará a experimentar E-.

Haverá uma tendência a ser 

autocrítico por ter feito tanto 

esforço para mudar e se 

encontrar de volta ao ponto 

de partida há algum tempo.

www.mundoagil.com050
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O ideal é gastar menos tempo nos quadrantes da parte inferior. 

Gestão das 

Se a polaridade for mal gerenciada, o sistema gastaria quantidades desnecessárias de tempo em um ou 

em ambos quadrantes inferiores.

Quanto mais tempo você passar em E-, mais tolerante o sistema ficará para suportar D-.

E+ D+
E- D-

E+ D+
E- D-

www.mundoagil.com051



Obrigado!

Faça download desta apresentação e das práticas apresentadas!
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mundoagil.com/ad20
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