


Uma empresa em que mais de 150 pessoas têm liberdade e autonomia 
para fazer escolhas e questionar decisões de quem quer que seja, sem 
hierarquia e sem chefes. Neste material, vamos contar como a Vagas se 
tornou referência em gestão horizontal para empresas do mundo todo, 
crescendo continuamente sem perder o espírito e a agilidade de uma 
empresa pequena.



Como nasceu a Vagas:  
dez pessoas e uma mesa redonda

Foi um susto e tanto. Quando Mário Kaphan e Sidney Monreal Martin 
conheceram o Mosaic, primeiro browser criado para rodar em 
Windows, em 1996, imediatamente perceberam que o software da sua 
empresa, a Humana Informática, que conectava computadores em 
rede, havia ficado obsoleto da noite para o dia. 

Aquela reunião com Demi Getschko, um dos pioneiros da Internet 
no Brasil, deu início a três anos desafiadores para os sócios, que 
viveram uma mistura de brainstorming, quedas de receita e cortes 
de pessoas, até encontrarem um caminho para pivotar a empresa, 
criando um software para aprimorar processos de recrutamento e 
seleção, que na época consumiam toneladas de papel e meses de 
trabalho até serem concluídos. “Éramos um bando de engenheiros 
que não entendiam nada de RH, mas soubemos ouvir o mercado para 
transformar um problema em solução”, afirma Mário. 

Assim nasceu a Vagas, apresentada oficialmente em 1999, em um 
evento do CONARH. “A solução era um mix”, explica Sidney. “Uma 
parte que era o portal online em que as empresas publicavam seus 
anúncios, o Vagas.com.br, como ainda é hoje, e a outra parte era o 
software de gestão de processos seletivos, ainda offline na época”, 
lembra ele. 

A equipe tinha menos de dez pessoas que se reuniam em uma mesa 
redonda, literalmente, para discutir e tomar decisões em relação à 
evolução do negócio. “A Vagas já nasceu horizontal”, afirma Sidney. E as 
decisões já eram tomadas por consenso, ainda que ninguém usasse 
esse conceito. “Na Vagas, muitas coisas importantes aconteceram 
na prática antes da teoria”, afirma Mário. “Ninguém tomou a decisão 
de ser uma empresa horizontal lá no início”, lembra. “Simplesmente 
agíamos assim, as pessoas assumiam papéis, sentavam à mesa e 
decidiam.”



Crescimento acelerado: 
o risco de perder o espírito da empresa pequena

Desde seu nascimento, a Vagas crescia em ritmo acelerado, nunca 
menos de dois dígitos ao ano. Logo a equipe triplicou de tamanho. 
Naturalmente, chegou o momento de pensar em organizar a casa. 
“Quando chegamos a 30 pessoas, a gestão ficou mais complexa e 
começamos a buscar caminhos”, afirma Sidney. 
 

Sidney Monreal e Mário Kaphan, sócios fundadores da Vagas.com.br - Fotos feitas antes da COVID-19



Foi então, em 2008, que a equipe foi dividida em departamentos e 
os principais líderes foram promovidos a gerentes. “Eu e o Mário já 
tínhamos trabalhado em empresas verticais e tínhamos ciência do 
problema da verticalização”, afirma Sidney. “Conhecíamos a disputa 
por status, a sonegação de informação, a blindagem da posição que 
impede o gestor de contratar alguém melhor que ele por medo de 
perder a posição, o ego norteando decisões, tudo isso que impacta 
negativamente o negócio”, diz ele. Ainda assim, os sócios fizeram uma 
tentativa de estabelecer alguns níveis na Vagas porque, na época, não 
viam alternativa. 

Mas não demorou nada até que eles percebessem que a criação 
de hierarquia de poder estava ameaçando o espírito da empresa 
pequena - em que todos participam da discussão e se engajam com 
a missão da empresa. Era essa, afinal, a maior vantagem competitiva 
da Vagas que deveria ser preservada acima de tudo. “A gente se deu 
conta disso quando alguém quis conversar com o cliente e o gerente 
perguntou como a pessoa tinha feito isso sem pedir sua autorização”, 
lembra Mário. “O poder tinha entrado na equação, mas felizmente 
fomos rápidos e tiramos o poder de mando dos gerentes”, lembra. “Foi 
o primeiro momento em que agimos como empresa horizontal mais 
conscientemente”, conta.

“Quando a Vagas surgiu, em 1999, éramos menos de dez pessoas reunidas 
em uma mesa redonda para discutir e tomar decisões em relação à 
evolução do negócio. A Vagas já nasceu assim horizontal. A gente já 
tomava decisão por consenso nessa época, ainda que não usasse esse 
conceito.” 

 

                            Sidney Monreal Martin



Em 2010, quando a equipe Vagas tinha já 70 pessoas, veio o ponto de 
virada do nosso modelo de gestão, provocado por duas palestras 
realizadas em um evento da HSM. A primeira delas foi a de Gary 
Hamel, professor da London Business School e autor de ‘’O Futuro 
da Administração”, entre outros best sellers de gestão e estratégia, 
que apresentou o case da W. L. Gore, multinacional norte-americana 
que tem mais de 60 anos de existência e mais de 11 mil pessoas que 
trabalham em um modelo de gestão sem chefes ou hierarquia de 
poder. 

A segunda palestra foi de Philip Kotler, que na época estava lançando 
o livro  “Marketing 3.0”, que destacava a importância dos valores 
institucionais na relação com os consumidores. Na obra, Kotler afirma 
que as empresas devem ser autenticamente regidas por valores – o 
que já era uma característica genuína da Vagas. A empresa crescia 
dois dígitos ao ano sem qualquer verba de marketing, apenas com 
recomendações de clientes. “O que é conquista de confiança se 
não o reconhecimento da vivência de valores?”, questiona Mário. “A 
autenticidade é o fator chave de sucesso da Vagas”, diz ele. “A gente 
cresceu dessa forma, essa foi a nossa história.” 

A partir desses insights, Mário e Sidney começaram a acreditar que 
seria possível ter uma empresa grande com espírito de empresa 
pequena. Ou seja, eles vislumbraram uma alternativa para a estrutura 
hierárquica piramidal. Para comprovar a viabilidade desse caminho, 
eles fizeram benchmarks com diversas empresas e foram conhecer a 
Semco, do Ricardo Semler, que tem uma estrutura bastante horizontal, 
além dos escritórios paulistas do Google e da própria W. L. Gore. 
“Depois de todas essas conversas, decidimos assumir que a Vagas era 
uma empresa de gestão horizontal”, afirma Sidney.

Ponto de virada: 
a horizontalidade passa a ser  
uma escolha consciente



“Na Vagas, muitas coisas importantes aconteceram na prática antes da 
teoria. Nós não tomamos a decisão de ser uma empresa horizontal no 
começo da Vagas. Foi só em 2010 que a gente decidiu continuar sendo 
horizontal, mas era algo que a gente já fazia, mesmo sem perceber.” 

 

                               Mário Kaphan

Pouco a pouco, todos os cargos de gestão que tinham sido criados 
foram eliminados. Em 2012, quando não havia mais nenhum gestor, a 
Vagas voltou ao seu modelo original, em que todas as pessoas têm 
liberdade e autonomia para decidir. “No começo, foi meio caótico, 
porque embora não tivéssemos gestores, a empresa precisava 
de gestão”, confessa Sidney. “Fizemos muitos experimentos para 
entender como as diferentes equipes deveriam fazer sua autogestão”, 
conta ele. Assim começou um longo processo de aprendizado, com 
erros e acertos, que culminou, em 2016, na definição do propósito da 
Vagas: contribuir para um mundo em que empresas escolhem melhor 
as pessoas e pessoas escolhem melhor as empresas. 

“Sempre tivemos a coragem de fazer somente o que fizesse realmente 
sentido”, declara Mário, ressaltando que isso não significa ignorar 
referências. “Elas são relevantes para nós, mas temos a tranquilidade 
de inventar nosso próprio caminho, que às vezes se desgarra daquilo 
que os manuais recomendam para construir uma empresa”, afirma. E, 
como define Sidney, a Vagas é work in progress; constantemente se 
auto-hackeia. “Estamos continuamente em construção, num processo 
dinâmico que, acreditamos, vem dando passos na direção correta.”



Ao longo de todos esses anos de horizontalidade consciente, a empresa 
criou e testou várias metodologias e estruturas internas de trabalho para 
fazer uma gestão cada vez mais eficiente. Hoje, nosso modelo de gestão, 
que consolida este processo, chama-se Modelo Harambe. Em 2018,as 
etapas do nosso processo decisório foram delineadas, trazendo clareza 
para a maneira como fazemos as nossas escolhas. Neste contexto, 
foi criado o conceito de GACCs, que são Grupos Adequados para a 
Construçãodo Consenso, um insight com um grande potencial de fazer 
com que as tomadas de decisão da Vagas sejam ainda mais rápidas do 
que as das estruturas verticais, nas quais elas têm de percorrer a cadeia 
de controle e comando, sem deixar de serem consensuais. 
 
As etapas do nosso processo decisório são: 1. Reflita; 2. Convoque; 3. 
Construa e 4. Publique. A primeira etapa, Reflita, trata da percepção 
da pessoa sobre uma oportunidade, risco, insight ou incômodo. Nesta 
etapa, é esperado que ela pense a respeito de se vale a pena fazer algum 
movimento para endereçar esta percepção.  

Se a resposta for positiva, ela segue para a segunda etapa, Convoque. 
Neste momento, ela pondera se é interessante chamar alguma outra 
pessoa para ajudá-la a construir a sua proposta de mudança. Em geral, 
são convocadas as pessoas que possuem expertise nas áreas envolvidas 
no movimento a ser feito. O objetivo aqui é que o grupo formado seja 
o menor e melhor possível, por uma questão de eficiência e qualidade. 
Quanto menos pessoas, menos energia consumida, e mais profundas as 
discussões. Este é o GACC. 

Tomada de decisão  
ágil e eficiente: 
o Processo Decisório Harambe



Na terceira etapa, Construa, o GACC constrói a proposta do Consenso. 
Nesta etapa, espera-se que o racional para a tomada de decisão esteja 
consistente, e que os dados e fatos que possam contribuir para o seu 
embasamento estejam citados e anexados. Estando satisfatória, parte-
se para a última etapa, Publique. Nesta etapa, o GACC dá visibilidade a 
proposta de Consenso que foi construída, informando a data em que ela 
será implementada, se não houver discordância de ninguém. 

Este é um ponto muito relevante do Processo Decisório Harambe 
(PDH): para nós,o  consenso não é entendido como no senso comum, 
“todas as pessoas concordam”, e sim como “ninguém discorda”. Desta 

“A tomada de decisão tem tudo para ser mais rápida principalmente 
pelo modelo que a gente trabalha com GACC. Nós juntamos o grupo 
de pessoas que têm o que contribuir para determinada questão, 
divulgamos o que foi decidido, damos um tempo para haver controvérsia 

e, se não houver, colocamos a decisão em prática.” 
 
 

                            Sidney Monreal Martin



“Dá para ser regido pelo consenso e ter reuniões muito pequenas.  
Nosso processo é simplíssimo.” 

                             Mário Kaphan

“Talvez o maior mal-entendido em relação à gestão horizontal é 
considerar que precisa ser um consenso com relação a tudo com todo 
mundo dando pitacos. O modelo da Vagas, a rigor, não é por consenso. 
É por consentimento. É uma empresa em que ninguém pode dizer não, 
mas não é uma empresa em que todo mundo tem que dizer sim. Eu posso 
não concordar, mas consinto em seguir junto, eu me engajo com isso 

também. E pronto.” 
 

                            Sidney Monreal Martin

maneira, o PDH acomoda o consentimento, mas não a discordância. 
Isso é importante porque as pessoas fazem escolhas guiadas por seus 
valores e, assim, os valores ganham vida no processo decisório. Quando 
discordamos, discordamos porque a decisão fere os nossos valores e, 
na Vagas, ninguém é obrigado a aceitar uma decisão que fere os seus 
valores - que é justamente o que pode ocorrer em uma organização 
que trabalha no paradigma do mando. 

Se houver discordância, a pessoa que discorda abre uma Controvérsia, 
levando aquele PDH de volta à etapa 2, Convoque, e passa a fazer 
parte do GACC para contribuir na evolução da proposta de Consenso. 
Integrados os pontos da proposta inicial e da divergência, na etapa 3, 
Construa, segue-se o processo, passando para a etapa 4, Publique, 
que encerra o ciclo. Caso não haja mais aberturas de Controvérsias, 
o Consenso é implantado, momento em que dizemos que “a Vagas 
decidiu”.



Essa forma de tomar decisão esclarece o maior mal-entendido que 
existe em relação à gestão horizontal, que é considerar que todos 
tenham de opinar para chegar a um consenso para cada tomada 
de decisão. “O modelo da Vagas, a rigor, não é por consenso, é por 
consentimento”, clarifica Sidney. 

Isso significa que as pessoas podem – e devem – discordar de uma 
decisão quando enxergam algum equívoco ali. No entanto, quando 
não vêem um equívoco, as pessoas podem simplesmente consentir e 
se engajar com a decisão, ainda que não estejam cem por cento de 
acordo com ela. “O importante nas nossas decisões é que ninguém 
discorde – e não que os 150 concordem”, explica Mário. 

A única regra do Modelo Harambe é “discorde sempre e apenas 
quando for o caso”. Dois elementos do modelo que fazem com que 
todas as decisões sejam sempre de todas as pessoas da Vagas (ou 
da própria Vagas, através das pessoas), são: a etapa 4, Publique, 
que garante a visibilidade de todas as decisões, permitindo que 
as discordâncias surjam quando for o caso, e o comportamento 
esperado no surgimento das Controvérsias, que é o acolhimento da 
divergência. 

Colaboração

A Vagas sempre teve a coragem de fazer somente o que fizesse 
realmente sentido. Isso não significa que ignorássemos as referências. 
Muito pelo contrário, todas elas eram relevantes, mas tivemos a 
tranquilidade de inventar nosso próprio caminho, que às vezes se 
desgarrava daquilo que os manuais recomendavam para construir uma 

empresa.” 
 
                             Mário Kaphan



Para melhorar este ponto -  torna possível que até uma decisão individual 
seja um consenso de toda a empresa. Todo mundo tem visibilidade e voz 
porque todo mundo tem tudo a ver com tudo. “Buscamos a discussão 
porque é nela que os valores afloram e que a ética se constrói, mas 
acomodamos com tranquilidade os consentimentos”, afirma Mário. 

Considerando que todas as decisões devem ter o propósito institucional 
como pano de fundo e que objetivos estratégicos e desempenho 
financeiro são compartilhados internamente com transparência, no dia a 
dia cada um vai tomando decisões simples, com liberdade e autonomia. 
Decisões mais complexas, em geral, demandam  envolver outras 
pessoas na discussão. A escolha de pessoas para o GACC deve garantir 
a formação do menor e melhor grupo para construir o consenso. Toda 
decisão precisa ganhar visibilidade para todos. As decisões simples, 
muitas vezes, ganham visibilidade pela sua própria implantação. Já para 
as mais complexas há canais e formas sugeridas para divulgação. Desta 
forma, qualquer pessoa que não concorde em seguir aquele caminho 
pode abrir um questionamento, chamado internamente de Controvérsia. 

Quando isso ocorre, a decisão volta para a fase de discussão. “A 
tomada de decisão tem tudo para ser mais rápida porque reúne apenas 
as pessoas que têm o que contribuir”, explica Sidney. “Podemos ser 
regidos pelo consenso e termos reuniões muito pequenas porque nosso 
processo é simplíssimo”, afirma Mário.

Gestão sem poder de mando: 
o papel do orquestrador

Outra iniciativa recente foi a criação do papel de pessoa 
orquestradora, que pode ser concentrado em indivíduo, em um 
grupo ou pode ser diluído entre algumas pessoas de forma dinâmica. 
Quem preenche esse papel é responsável por ter uma visão mais 
ampla da atuação do  núcleo, coordenando suas entregas e o fluxo 



Normalmente, quando você muda de empresa, só muda o nome, os 
problemas são os mesmos. Aqui não. Nossos problemas são outros. A 

forma de operar é muito desafiadora e dá brecha para muita reflexão.”
 
 

                                Lígia Hacker

de informação. “A  pessoa orquestradora  define a estratégia do seu 
núcleo de atuação e ajuda a estruturá-lo para entregar a sua missão”, 
afirma Wesley Barreto, orquestrador da Vagas. 

Ele explica que existem níveis diferentes de complexidade na 
orquestração e que, quanto maior ela for, maior é a necessidade de 
ter uma pessoa orquestradora dedicada integralmente a esse papel. 
A inserção do papel de pessoa orquestradora, no entanto, não muda a 
essência do modelo de gestão horizontal. O orquestrador, integral ou 
ocasional, não manda em ninguém e, como todos na empresa, deve 
buscar o consenso do grupo para tomar decisões.
A própria atuação de Wesley comprova isso. Ele chegou à empresa 
em 2014, com o papel de controller, e recentemente assumiu o papel 
de orquestração geral da Vagas, responsável pelo acompanhamento 
do planejamento estratégico e pela comunicação da empresa com 
stakeholders. Tanto na função inicial quanto na atual, ele não tem poder 
de mando sobre qualquer pessoa. “Todas as opiniões têm o mesmo 
peso na decisão, ninguém manda em ninguém”, afirma. 

O papel de Lígia Hacker, que há três anos faz parte do RH da Vagas, é 
outro exemplo de horizontalidade. Depois de passar mais de dez anos 
fazendo carreira em multinacionais com estruturas tradicionais, ela 
chegou à empresa atraída pelo modelo de gestão. “No nosso ambiente 
horizontal, não há hierarquia de poder, mas de responsabilidades”, diz. 
“Exercendo o papel de Orquestradora do núcleo de Relações Humanas, 



 Lígia Hacker Orquestradora do Núcleo de  
 Gestão de Relações Humanas (RH) na Vagas.com

O ambiente da Vagas propicia a integralidade da pessoa no ambiente 
de trabalho. Não é o modelo tradicional que tem o chefe, que tem o jeito 
de cobrar, o jeito de olhar. Somos uma empresa de resultado que olha 
cada vez mais para ele, mas o resultado e o lucro são consequências do 

engajamento das pessoas. Não temos uma ambição vazia.” 
 

                                Lígia Hacker

eu posso ter responsabilidades que exijam uma 
maior abrangência de visão e maturidade, mas não 
há poder ou mando adicionado a esse papel ou a 
essas responsabilidades, as decisões seguem o 
mesmo fluxo, construindo-se GACCs e buscando-se o 
consenso”, esclarece. 

Lígia ressalta que, embora não haja pesagem 
de cargos, cada pessoa tem clareza do nível de 
responsabilidade e complexidade do seu papel.  
Além disso, o RH acompanha a jornada de cada um 
e revisa salários e atribuições a cada seis meses, para corrigir possíveis 
desvios e promover equidade.

Wesley também destaca que a ausência de poder de mando e hierarquia 
não significa que não exista liderança. “A nossa liderança não está 
relacionada a cargo, mas a um comportamento e uma habilidade”, explica. 
“Qualquer pessoa pode se comportar como líder e ajudar outras pessoas 
a se desenvolverem, dando feedbacks, puxando decisões, destravando 
problemas” afirma. Ou seja, não é função exclusiva para os seniores ou os 
orquestradores. 

Liderança rotativa  
e compartilhada



Para Wesley, a imagem mais adequada de liderança para a Vagas é a 
das aves que fazem migrações de longa distância em formação em 
‘V’, que tem por trás toda uma estratégia para economizar energia do 
bando. “O primeiro pássaro da fila cria um vácuo para os que vêm atrás, 
consequentemente ele é o que se esgota mais”, explica. E, para que não 
haja esgotamento total, os pássaros vão se revezando na posição. 

Seja no bando ou em uma empresa, assumir o papel de líder em tempo 
integral, além de ser um voo solitário, é muito desgastante. E, para a 
Vagas, não faz sentido esgotar uma pessoa. É muito mais sensato fazer 
uma rotação desse papel. “Não tem problema que alguém com mais 
senioridade, que tenha estudado mais o tema e se sinta mais confortável 
na posição, fique ali a maior parte do tempo”, diz ele. “Mas é importante 
que os mais jovens, possam ir lá para frente em algum momento para 
saber como é, aprender e ganhar experiência nisso”, afirma. Essa é a 
lógica da liderança na Vagas.

“Nós somos como algumas espécies de aves que 
fazem migrações de longa distância em voos 
com formato de ‘V’, que têm uma lógica para o 
grupo todo gastar menos energia. O primeiro 
pássaro da fila é o que se esgota mais. Como 
é o primeiro da fila, ele faz um tipo de vácuo 
para os que vêm atrás que, consequentemente, 
precisam de menos esforço para voar.  E eles 
vão se revezando. Liderança ou o papel do líder 
quando se faz cem por cento do tempo sozinho, 
além de ser uma posição solitária, é muito 
desgastante porque consome muita energia. 
Não é isso o que a gente quer. Para que esgotar 
uma pessoa? A ideia é que todo mundo tenha 
essa rotação e faça esse papel. Entre as aves, as mais jovens se cansam 
mais rápido nesse papel que os mais velhos. Então, não tem problema 
alguém que tenha mais senioridade, que tenha estudado mais o tema e 

Wesley Barreto  Orquestrador da Vagas



Benefícios do modelo  
de gestão horizontal Vagas: 
autenticidade, integralidade e resultados

O modelo de gestão horizontal da Vagas traz muitos benefícios tanto para 
a empresa quanto para as pessoas. Um deles é a possibilidade de aprender 
o tempo todo com todo mundo. Como cada pessoa acaba se envolvendo 
com assuntos que muitas vezes não estão ligados ao seu core, os desafios 
nunca acabam e o aprendizado é contínuo.

Outro benefício é ter pessoas totalmente engajadas no propósito da 
empresa. “O ambiente da Vagas propicia a integralidade da pessoa no 
ambiente de trabalho”, afirma Lígia, explicando que o processo seletivo da 
empresa é bastante complexo porque até o profissional mais operacional 
tem de gostar de se colocar integralmente no trabalho. “O silêncio na 
nossa cultura é desrespeitoso, você não pode se omitir ao ver alguma 
coisa errada acontecer” alerta ela. Isso significa que não importa o 
tamanho da sua tarefa e da sua responsabilidade, se você estiver na 
Vagas, você precisa estar engajado e se posicionar. “Cada um se coloca 
inteiramente no trabalho”, diz ela. “É transformador.” 

se sinta mais confortável com o comportamento de liderança executar 
isso a maior parte do tempo. Até porque não adianta pegar alguém que 
se cansa mais rápido e exigir que fique o mesmo tempo de alguém já mais 
acostumado a fazer isso. Mas é legal que mesmo quem cansa mais rápido 
em algum momento vá lá para frente para saber como é, aprender e 
ganhar experiência nisso. É a imagem mais adequada de liderança para a 

Vagas.” 
                                      Wesley Barreto



Mais uma vantagem é permitir que as pessoas sejam autênticas. 
“Quando a gente encontra uma pessoa da Vagas em outro ambiente, 
ela é a mesma pessoa”, afirma Sidney, comparando a situação com o 
que ocorre entre colegas de empresas muito hierárquicas que, quando 
se encontram por acaso em outro ambiente, mal se reconhecem.
Outro benefício bastante claro do modelo de gestão horizontal da 
Vagas é a agilidade com que as decisões podem ser tomadas e 
colocadas em ação. A simplicidade do processo decisório permite 
que a empresa possa inovar para acompanhar as novas necessidades 
desse mercado que nunca para de se transformar. 

“Nós trabalhamos com foco na realização do propósito, mais do 
que qualquer outra coisa. É um exercício de altruísmo. Nada é mais 
importante do que ver o impacto do nosso trabalho na vida das pessoas. 

O resto é vaidade.”
 

                                Lígia Hacker

“Se consideramos que o sucesso está associado à vivência de valores e 
que as pessoas vivenciam seus valores e constroem sua ética na tomada 
de decisão consensual, então a gestão horizontal potencialmente pode 

gerar mais resultado do que uma empresa vertical.”

 

                                Mário Kaphan

Por fim, mas não menos importante, há o benefício de tomar decisões 
melhores ao reunir as pessoas que mais têm a contribuir em cada 
discussão. “Se considerarmos que o sucesso está associado à vivência 
de valores, potencialmente uma empresa horizontal pode gerar mais 
resultado do que uma empresa vertical porque é no processo de decisão 
consensual que a ética é construída e os valores são vivenciados”, afirma 



Mário. Ou seja, a gestão horizontal faz sentido inclusive para a lógica dos 
negócios. E, claro, não poderia deixar de ser assim, porque a Vagas é, 
afinal, uma empresa que busca resultados.  
 
A principal diferença é que, como empresa horizontal, ela entende o 
resultado como consequência do engajamento das pessoas com o 
seu propósito. “Nada é mais importante do que ver o impacto do nosso 
trabalho na vida das pessoas, o resto é vaidade”, constata Lígia. 

“A autenticidade é o fator chave de sucesso da Vagas. A gente cresceu 
dessa forma. Essa foi a nossa história.”
 

                                Mário Kaphan

Linha do tempo Vagas:



O modelo de gestão 
horizontal na prática



Só conheci de fato a gestão horizontal quando tive 
contato com a Vagas, durante o processo seletivo e 
sem dúvidas foi um fator determinante para eu escolher 
trabalhar aqui. Não conhecia quase nada até então, mas 
pude fazer muitas perguntas sobre o modelo, pesquisei 
muito e a cada coisa nova que eu descobria, fazia cada 
vez mais sentido estar em uma empresa horizontal. A 
transparência do time em responder minhas dúvid as 
expondo as facilidades e as dificuldades do modelo 
também foi extremamente importante nesse processo. Por 
isso, quando aceitei a proposta, estava muito segura do 
que me aguardava pela frente. 
 

Ainda assim, no começo, tive muita dificuldade 
de entender o tempo de as coisas acontecerem 
internamente, se o meu ritmo estava adequado e se 
minhas entregas correspondiam às expectativas para a 
vaga. Por não ter um(a) gestor(a), um(a) gestor(a), esse 
termômetro ficava mais solto, mas quando compartilhei 

isso com o time, passei a receber alguns feedbacks pontuais que ajudaram muito! 
Outra dificuldade foi saber o que eu deveria compartilhar, com quais pessoas e de 
que maneira. 

Na gestão horizontal falamos muito sobre a importância de dar visibilidade sobre 
os projetos, já que temos muita autonomia, mas também existe o consenso. Isso 
tudo é meio nebuloso no início, os conceitos parecem contraditórios, mas depois 
de um tempo vivenciando o modelo, as coisas ficam mais claras. 

O segredo da adaptação para mim foi não guardar nada, compartilhar todas as 
sensações com o time e prestar MUITA atenção nas conversas, nas reuniões, nos 
exemplos e nas colocações de quem está aqui há mais tempo.
Apesar das dificuldades, hoje me sinto muito confortável e confiante na forma 
como as coisas acontecem aqui na Vagas. Tem sido um privilégio vivenciar a 
gestão horizontal e o propósito no dia a dia!

Gabriela Araújo 
Marketing de Performance



Conheci o modelo de gestão da Vagas durante meu 
processo seletivo para a vaga de designer do time de 
marketing. Até então, não havia tido nenhum contato 
com empresas que praticam a gestão horizontal e não 
imaginava que existisse um modelo diferente do vertical. 

A horizontalidade foi um atrativo e me deixou empolgado 
para trabalhar aqui. Conversando com todos que tive 
contato ainda durante o processo seletivo, tive a 
sensação de ser um formato que dá grande liberdade 
para o dia a dia e a execução de tarefas e, ao mesmo 
tempo, exige grande responsabilidade para que tudo 
seja entregue dentro dos prazos acordados e todo o 
planejamento seja cumprido da melhor forma – e eu 
confirmei tudo isso depois da contratação. 
 
Minha adaptação em geral foi muito tranquila. A parte 
mais difícil foi me desvincular da ‘figura do chefe’, que 
envia demandas e avalia minha performance. Em uma 

empresa horizontal, as demandas e avaliações vêm de todos os lados e você 
pode recorrer a todos. 

Hoje, com quase 8 meses de Vagas, vejo que o modelo é melhor do que minhas 
primeiras impressões mostraram. A organização de toda a equipe depende 
de cada pessoa, as entregas e os prazos são de responsabilidade de todos 
e podemos executar tudo da forma como achamos melhor, desde que não 
impactemos o grupo negativamente, e temos total liberdade de comunicação 
entre todos. Essa forma de trabalhar ajuda a equilibrar trabalho e vida pessoal, 
ainda que tenhamos de fazer entregar com extrema qualidade e agilidade.

Rafael Figueira 
Designer



Eu vim de uma experiência de trabalhar em pequenos 
times, então, já estava acostumada com tomadas de 
decisões coletivas. Quando descobri que a Vagas tinha uma 
gestão horizontal, com o tamanho que tem, fiquei muito 
entusiasmada.  

Cheguei aqui há 4 meses e pertenço ao time de 
treinamento. Vejo o modelo de forma bastante positiva! 
Acredito que a gestão horizontal dá chance para todos 
nós nos desenvolvermos como pessoas gestoras e 
líderes. Afinal, somos nós responsáveis pela gestão um 
do outro e dos nossos times. Vale ressaltar que existe 
uma metodologia que abraça o modelo horizontal e que 
precisamos exercitá-la constantemente para tomar as 
melhores decisões para a empresa e para os clientes. 
Não posso dizer que tive dificuldade de adaptação, mas, 
aprendo coisas novas todos os dias!”

Vou completar 11 anos de Vagas. Posso dizer, com toda 
certeza, que o modelo foi se aperfeiçoando ao longo do 
tempo, em constante evolução, mas com a mesma essência 
desde o princípio. Todos que trabalham aqui precisam ter 
muita responsabilidade e comprometimento. 

Para mim a melhor parte tem relação com a autonomia e 
a sensação de ser ouvida. Aqui tenho um espaço seguro 
em que posso colocar opiniões ou problemas para serem 
discutidos de forma aberta, chegando a uma resolução 
que pode ser o contrário da minha proposta inicial, mas 
que sempre considera o que é melhor para a organização 
com um todo. Esse ambiente estimula muito nosso poder de 
comunicação e argumentação. 

Uma das principais mudanças positivas que vejo é que a 
cada dia estamos mais focados em “destravar” nossas 
tomadas de decisão e trazer o foco para entregas com 
eficiência e qualidade. 

Marina Peliello 
Product Manager

Laisa Freitas 
Treinamento



Estou na Vagas há 10 anos e 3 meses e já vivenciei algumas 
mudanças no modelo de gestão horizontal, que é bem 
dinâmico. Quando ingressei, ainda tínhamos o papel 
do gestor e as equipes tinham que responder para ele. 
Com o passar do tempo, esse papel foi mudando para 
representante da área, líderes, pontos focais. 

O modelo hoje está mais fluido, autônomo e maduro do que 
era quando cheguei. É fácil identificar os pontos focais de 
cada atividade ou área e as pessoas se comunicam mais 
e melhor, entram mais em consenso. Com o home office, 
os quesitos confiança, autogestão e entrega ganharam 
força. Os consensos estão ocorrendo de forma mais ágil e 
assertiva. Com isso, vejo que o modelo se consolidou. 

Também percebo o quanto amadureci com a Vagas. Entrei 
como Assistente Administrativo e hoje sou um profissional 
que lida com tomadas de decisões estratégicas, atuando 
em diversas frentes e áreas. Qual o meu cargo? Para 
o mercado, talvez um quase Controller/Gestor. Para a 
Comunidade Vagas, sou o Antony do Financeiro. 

Ainda temos alguns desafios de compreensão do que é viver no modelo de gestão 
horizontal, onde todo mundo tem a ver com tudo. Todos temos a ver com o todo, 
porém precisamos priorizar nossas atividades “core” e exercer mais o papel de ouvir 
os especialistas em uma determinada função do que expor achismos pessoais que 
eventualmente aparecem em algumas reuniões.  

Eu adoro trabalhar na Vagas! O que mais me encanta é a possibilidade de 
crescimento e aprendizado do dia a dia. A troca entre as pessoas é verdadeira e 
sempre tem alguma coisa a mais que você pode aprender ou contribuir. As relações 
são verdadeiras porque não existe espaço para ‘puxadas de tapetes’ que podem 
acontecer eventualmente em organizações verticais. Todos têm um espaço próprio 
para pertencer.

Antony Santos 
Financeiro



Como vim de uma empresa bem hierárquica, foi um desafio deixar de responder 
para a figura do gestor e passar a responder para toda uma comunidade. Além 
disso, houve o grande desapego da nomenclatura de cargos. A gente aprende nos 
cursos que precisa almejar sempre o maior cargo e aqui não há isso. Abrimos mão 
dessa necessidade e acabamos evoluindo como profissionais e pessoas adquirindo 
conhecimentos e responsabilidades independentemente da idade ou área de 
atuação. 

Para mim é um enorme prazer e realização profissional estar neste modelo de 
gestão horizontal. Sou muito mais capacitado e preparado para atuar no mercado. 
Aqui tenho acesso a experiências pessoais e profissionais impossíveis em outros 
lugares. Hoje atuo em atividades que, em empresas verticais, seriam privilégio de 
diretores ou gestores. Eu evoluo porque tenho tudo a ver com tudo.
Para complementar, saí de uma empresa de 86 mil funcionários para outra em que 
fosse possível deixar de ser apenas um número. Acho que deu certo =).

Trabalhar em um modelo de gestão horizontal, ou seja, 
com times autogeridos e sem chefes, significa acreditar 
na enorme evolução que nós, como indivíduos, atingimos 
hoje. O avanço das pessoas em autoconhecimento, a 
democratização do acesso à informação e a velocidade 
nas trocas de ideias entre grupos de todas as partes do 
mundo, exige que as organizações também acompanhem 
essa evolução, na busca por prosperidade, através de 
pessoas verdadeiramente realizadas com seu trabalho. 
A Vagas acredita nisso! Aqui, buscamos nossa realização 
profissional todos os dias, direcionada pelo nosso 
propósito como organização, e tratando as ideias e 
opiniões de todos com respeito e como IGUAIS. Para quem 
trabalha com Produto, como é o meu caso, ver a riqueza 
que é construir nossos objetivos em conjunto, e termos 
autonomia para definirmos como atacar nossos principais 
desafios é muito realizador. Porque, no fim, nenhum de nós 
é mais inteligente ou criativo do que todos nós JUNTOS.

Mateus Bueno 
Orquestrador de Produto




