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Nas últimas décadas o mundo corporativo viu o surgimento de novos modelos, em-
presas e produtos que, não apenas mudaram a forma como as pessoas consomem 
coisas, mas também como as empresas fazem dinheiro.

Até a década de 1990 o conhecimento computacional era restrito a um pequeno 
grupo de empresas e de baixo acesso para pessoas comuns. Mas isso não impediu 
que alguns empreendedores ousados iniciassem um movimento de criação e de-
senvolvimento de novas empresas, onde seus produtos mudariam a vida de milhões  
de pessoas.

Isso ocorreu pois o poder tecnológico e computacional avançou em uma velocidade 
estrondosa, habilitando empresas a entrarem no mercado com baixo investimento, 
encarando um alto risco, mas com potencial de largos e amplos retornos.
Como? Fazendo produtos que melhoram a vida das pessoas.

Não importa se estamos falando de um hardware ou software, essas empresas con-
seguem - até hoje - entregar mais, mais barato e melhor que as empresas tradicio-
nais.

Por isso, essas empresas são chamadas de Organizações Exponenciais. Seus pro-
dutos e soluções afetam a vida de pessoas em escala geométrica e por isso, tor-
nam-se exponenciais.

Foi com elas que nasceram os conceitos que estão cada vez mais aceitos para o 
crescimento de empresas, que cada vez mais buscam financiamento através de ca-
pitalistas de risco, que por sua vez acreditam  ainda mais na possibilidade de obter  
um crescimento massivo e expressivo em poucos anos.

Essas startups são profundamente estudadas para que haja um entendimento so-
bre o que,  de fato, as torna tão especiais. Como podem ser tão impactantes para o 
mercado e como podemos replicar o que aprendemos com elas.

Neste relatório, revelarei para você os segredos das organizações exponenciais, o 
que você pode replicar em sua empresa e como fazê-lo de forma otimizada. Por 
isso, se deseja entender profundamente o que ainda não te contaram sobre estas 
empresas — que transformam profundamente a nossa realidade do dia-a-dia no 
mundo — aqui é o lugar.



O termo organizações exponenciais foi criado pelos autores do livro homônimo 
publicado no Brasil no ano de 2015 pela HSM, de autoria dos pesquisadores e pro-
fessores da Singularity University - maior autoridade sobre exponencialidade do 
mundo - Salim Ismail, Michal S. Malone e Yuri Van Geest.

Mas antes de mais nada precisamos explicar o que está por trás do conceito des-
crito pela palavra “exponencial”. Para tal precisamos recorrer ao dicionário onde o 
verbete para “exponencial” é:

 Ex.po.nen.cial
 *adjetivo de dois gêneros*
 1.ÁLGEBRA
 que tem expoente variável ou indeterminado (diz-se de quantidade).
 2.ÁLGEBRA

 relativo a expoente.

 Se nos recordarmos das aulas de matemática, é possível recordar que falamos de 
equações exponenciais. Estas, por exemplo, existem quando um número é elevado 
a uma potência; ou seja, se multiplica por n vezes. Ou seja, isto significa que se di-
fere de uma equação incremental, onde há adição e não multiplicação.

Dito isso, podemos entender que uma empresa ou organização exponencial é uma 
empresa em que seus números são potências; ou seja, seus resultados tendem a 
se multiplicar no YoY - year over year - enquanto empresas tradicionais tendem a 
ter o crescimento incremental.

Dessa forma, podemos entender que as organizações exponenciais são aquelas 
que tendem a impactar um grande número de pessoas, pois seus resultados expo-
nenciais indicam que atingem e mudam a vida de um número potencial de pessoas 
pelo mundo.

Mas como essas empresas conseguem?

Bem, primeiramente é preciso entender que tal modelo ainda não é amplamente 
divulgado pelo mundo. Sabemos que poucas empresas conseguem operar em tal 
modelo. Algumas nascem dessa maneira, outras se transformam.

Segundo o fundador da Singularity University, Peter Diamandis, a resposta para 

O QUE SÃO ORGANIZAÇÕES 
EXPONENCIAIS?



se alcançar a exponencialidade está no conceito dos 6Ds: digitalizado, disfarçado, 
disjuntivo, desmaterializar, desmonetizar e democratizar. Segundo os autores do 
livro Organizações Exponenciais, qualquer empresa que abraça os 6Ds alcança um 
crescimento 10x mais acelerado.

Novamente, é importante entender que este modelo ainda é algo que poucas em-
presas no mundo abriram seus olhos para tal, mesmo que ao nosso julgamento pa-
reça ser algo comum, a exponencialidade “custa caro” e geralmente é melhor apli-
cada quando algo radicalmente novo surge.

Essas empresas, que buscam resolver um problema radicalmente novo, são movi-
das pelo que conhecemos como Propósito Transformador Massivo.

Isso quer dizer que estas organizações buscam mudar radicalmente a forma como 
encaramos determinado produto ou serviço; veja como a Amazon fez com o comér-
cio eletrônico, o Uber com o transporte de passageiros e a GitHub com o trabalho 
dos engenheiros de software.

Em resumo, organizações exponenciais ou empresas exponenciais, são empresas 
que utilizam a tecnologia a favor dos negócios.



Por que líderes levaram o conceito de 
Exponencialidade para suas empresas?
Neste momento você deve estar se perguntando: “porque eu deveria querer tor-
nar-me uma organização exponencial, sendo que não é fácil e nem barato?”

A resposta simples e curta é: “Por que você não desejaria impactar e entregar va-
lor para mais pessoas?” A resposta longa é o que irei descrever a seguir.

Bem, a verdade é que existem segredos - que você está doido para saber quais são 
- que justificam a criação/transformação de uma ExO (Organização Exponencial) e 
todos eles são ligados aos benefícios que a tecnologia traz aos negócios.



Agilidade

O primeiro segredo é a estrutura enxuta graças a aplicação da mentalidade de Lean 
Startup, ou seja, a prototipação através de um MVP (Mínimo Produto Viável) para 
então, após validação de mercado, a criação de um produto repetível e escalável.

A cultura lean também trouxe uma mentalidade muito aplicada nas ExOs, que é a 
cultura de experimentação. Seus profissionais abordam a solução de problemas 
assim como um cientista aborda a explicação de sua pesquisa.

Inclusive, não podemos descartar as ExOs individuais. A tecnologia tem o poder de 
alavancar cada profissional de a uma posição de ExO própria. Exemplo disso está 
na citação do livro Organizações Exponenciais: “(...) o fundador do Linkedin, Reid 
Hoffman, observa, que as pessoas aprenderão cada vez mais a gerenciar a si mes-
mas como empresas, com gestão de marca (PTM!), e as funções de marketing e 
vendas serão reduzidas ao indivíduo.”

O que esta passagem descreve, nada mais é do que o conceito de staff sob de-
manda, ou a terceirização de áreas operacionais não estratégicas da empresa; que 
conforme a demanda pode ser inflada e desinflada com facilidade.

Dessa forma as empresas ganham agilidade e vantagem competitiva no mercado.



Através do uso da tecnologia, as ExOs conseguem tornar-se empresas repetíveis e 
escaláveis; ou seja, conseguem entregar exatamente a mesma experiência, o mes-
mo produto e o mesmo serviço para um número de clientes yx.

Dessa forma, a tecnologia dá suporte ao PTM (Propósito Transformador Massivo), 
ajudando a empresa ou organização alcançar os seus objetivos através da utiliza-
ção da tecnologia como meio.

Outro fator importante, para a tecnologia, é que ela não somente potencializa a 
entrega do produto/serviço enquanto meio, mas também empodera todo o time a 
produzir mais, uma vez que com sua evolução vemos os custos tornarem-se cada 
vez mais marginais, reduzindo-se agressivamente.

A tecnologia também é veículo de inteligência, sendo produto para auxiliar os times 
de produto, marketing e demais áreas de uma organização a melhorarem as suas 
entregas através de ferramentas mais rápidas e mais baratas que surgem constan-
temente.

Tecnologia



Assim como uma empresa tradicional, ou seja, não exponencial, uma ExO também 
se beneficia dos poderes de uma excelente gestão.

Dito isso, podemos entender que o PTM (Propósito Transformador Massivo) é o veí-
culo de gerar a fagulha necessária para que todas as demais áreas da organização 
funcionem de forma uníssona em direção ao crescimento exponencial.

No entanto,  como é auditado o direcionamento e o crescimento destas organiza-
ções em direção ao seu propósito?

Além das tradicionais “missão, visão e valores”, as ExO se beneficiam da metodolo-
gia de gestão conhecida como OKRs - Objectives and Key Results; desenvolvida por 
Andrew Grove durante seu período como diretor executivo da Intel e amplamente 
adotada por ExOs em todo o Vale do Silício como Google, Facebook e Microsoft.

OKRs promovem alinhamento ao entendermos quais são os objetivos da organiza-
ção - a letra “O” demonstra qual é o objetivo macro que estamos buscando para 
o crescimento exponencial de nossas empresas; e depois os “KR” são os resulta-
dos-chave que esperamos alcançar e demonstram as atividades que devemos de-
sempenhar para alcançar os nossos objetivos. E todas essas atividades executadas 
direcionam toda a organização para um acordo mútuo em alcançar os objetivos de-
sejados.

Alinhamento



Onde estão essas empresas?
Como posso saber o que é uma ExO 
ou Organização Exponencial?

Chegando até este ponto do relatório você provavelmente está duvidando que criar 
ou transformar a sua empresa em uma organização exponencial seja possível.

Pois bem, a enxurrada de informações pode parecer realmente maçante e comple-
xa de se aplicar em um primeiro momento. No entanto, a aplicação desses concei-
tos são mais reais do que podemos imaginar, afinal exemplos de ExOs é o que mais 
tem surgido nos últimos anos.

Para citar apenas alguns exemplos temos a Uber, Airbnb, GitHub — e aqui no Bra-
sil iFood, Rappi, Loggi e outras que se utilizam deste conceito  para o seu próprio 
crescimento exponencial. Muitas delas tornaram-se gigantes em seus segmentos e 
possuem valuation superior a US$1bi; tornando-se o que chamamos de Unicórnios.

Mas por que isso acontece?

Bem, basta analisar como o PTM de cada uma dessas empresas facilita as nossas 
vidas de forma singular. Seja ao pedir um Uber e ter um carro em sua porta em me-
nos de 7 minutos, ou conseguir uma moradia com facilidade via Airbnb sem ter que 
passar pela burocracia de alugar um apartamento, ou ainda, conseguindo pedir 
uma refeição de onde imaginar para ser entregue na sua casa como o iFood e a Ra-
ppi  fazem.

Ao facilitarem a vida das pessoas, transformando a realidade de uma enormidade 
de pessoas, estas empresas colocam um volume de transformações exponenciais 
no mercado que retornam para elas em forma de valor de mercado - seja alavan-
cando mais rodadas de investimento, seja tornando-se ainda mais lucrativas.

Estas empresas são líderes em seus segmentos, não apenas por seus tamanhos e 
número de colaboradores, mas especialmente pelos KPIs que demonstram a tra-
ção do negócio como Gross Merchandise Volume, Faturamento entre outros.



Conclusão

O processo de construção de uma organização exponencial não é simples, pelo 
contrário, reserva muitos desafios que podem ser vencidos, desde que a gestão 
esteja preparada para pavimentação do caminho correto.

Por isso, é preciso entender que estas empresas são mais do que uma ideia genial 
e original. Organizações Exponenciais são empresas que devem ser entendidas e 
percebidas, antes de mais nada, como uma nova forma de enxergar o mercado sob 
o ponto de vista do consumidor e, consequentemente, de fazer gestão.

Afinal, apesar de serem exponenciais, estas empresas são como qualquer outra, 
que necessitam de uma boa gestão e, principalmente, profissionais e executivos 
capacitados para colocar a visão de longo prazo dessas organizações em movi-
mento — melhorando constantemente processos e alavancando fortemente os 
seus produtos. Dessa forma, entregando cada vez mais valor para o mercado.

As boas práticas de gestão de uma organização exponencial é o que garante o pro-
cesso e a construção de algo realmente valioso e novo para o mercado, garantindo 
que entrega com excelência algo que realmente seja massivamente transformador.
Se você quer  aprender como sua empresa pode crescer exponencialmente, ou 
mesmo se você quer se tornar um líder ou executivo capacitado para transformar 
e construir organizações exponenciais, participe da Certificação Internacional em 
Gestão Startse Xponential Administration (XBA) e aprenda o segredo das organi-
zações que mais crescem no mundo.

As vagas são limitadas, mas você pode se inscrever agora mesmo para iniciar a 
transformação que a sua empresa precisa. 

Acesse a página de vendas da imersão neste link aqui, leia todos os detalhes, 
conheça os professores e garanta sua vaga agora mesmo!

https://www.startse.com/xba-xponential-business-administration-br/
https://www.startse.com/xba-xponential-business-administration-br/
https://www.startse.com/xba-xponential-business-administration-br/



