
#entrepares
UMA JORNADA ABERTA
A LIDERANÇAS EM 
CONTEXTO DE CRISE
30.03 a 25.05



Perguntas que nortearam nossa reflexão:

Como apoiar lideranças 
num contexto de crise pandêmica, 

para que possam viver o período dos próximos meses 
não somente em “modo sobrevivência”, 

mas em “modo reinvenção”?

Como fazer deste um momento também de reinvenção 
organizacional para a Pares?

Fotos: arquivo Rio + B, 2016.



#ENTREPARES
UMA CONTRIBUIÇÃO COLETIVA

Uma jornada gratuita de 5 encontros quinzenais.
Um convite feito inicialmente às redes de lideranças de impacto 
que integramos, aberto a demais lideranças.
Com conteúdo a ser depois compartilhado com todos. 



TEMAS DOS ENCONTROS 
#ENTREPARES

LIDERANDO COM 
STAKEHOLDERS

LIDERANÇA
INTRA+ 
EMPREENDEDORA

CHECK OUT
+ PRÓXIMOS
PASSOS

PEP* 
CRISE

KICK OFF
+ 
ALINHAMENTOS

30/MAR 13/ABR 27/ABR 11/MAI 25/MAI

*PEP = Planejamento Estratégico Participativo, uma metodologia usada pela Pares desde sua fundação em 2010, aqui adaptada ao contexto de 
crise e numa versão enxuta.
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e que esse exercício possibilita a construção 
de um sistema vivo mais INOVADOR, INTEGRADO e RESILIENTE. 

Acreditamos que cada organização, grupo, ou rede 
é um SISTEMA VIVO em contínuo DESENVOLVIMENTO, 
que o diferencial para essa evolução está na 
CONSCIÊNCIA de sua IDENTIDADE, de suas RELAÇÕES,
e de seu CONTEXTO EVOLUTIVO, 



PENSAR

SENTIR

AGIR

Que cada SISTEMA VIVO é único 

Espaço
Infra-estrutura
Maquinas
Dinheiro

Tempo
Rotinas
Operação / Sistema
Ritmo

Atemporal
Pessoas
Equipe/ Liderança
Acordos/ Trocas
Clima

Biografia
Valores/ Principios
Missão/ Visão / Objetivos
Propósito/ Metas / Cultura

IDENTIDADE

RELAÇÕES

PROCESSOS

RECURSOS



Que pessoas e organizações se conectam por meio de diferentes 
pontes existenciais. E num contexto de crise, torna-se ainda mais 
relevante cuidar da identificação e motivação. 

Corpo Físico

Corpo Vital

Corpo
Anímico

EU Identidade

Relações

Processos

Recursos
Espaço
Infra-estrutura
Maquinas
Dinheiro

Tempo
Rotinas
Operação / Sistema
Ritmo

Atemporal
Pessoas
Equipe/ Liderança
Acordos/ Trocas
Clima

Biografia
Valores/ Principios
Missão/ Visão / Objetivos
Propósito /Metas /Cultura

Segurança

Dedicação

Motivação

Identificação

Fonte – O Espírito Transformador, Jair Moggi e Daniel Burkhard, ed. Antroposófica

natureza
vegetativa,
processo
fisiológico, 
nossa água

natureza
mineral,
estrutura
física, ossos

sentimentos
movimentos
sensibilidade

Consciência
Humana
Quem sou eu?



Que relações humanas 
são conjuntos de ACORDOS.

verbais + não verbais + escritos

cocriados por NÓS, ou por OUTROS, 
em diferentes momentos 

do desenvolvimento de um sistema vivo.



protagonistas...

... desse exercício evolutivo,  
interagindo com:

DIÁLOGO + COLABORAÇÃO ESTRATÉGICA 
+ LIDERANÇA INTRAEMPREENDEDORA

E entendemos que pessoas são



Relações sociais em transição.
Quebra de paradigma na forma como as pessoas

e organizações se relacionam.



Redes em transição



NOVOS E DIVERSOS MUNDOS INTERAGINDO.

Fonte: janeiro/2020 via Statista.com. Dados em milhões. 



* NEXO Jornal

“que se relaciona ou denota circunstâncias nas quais fatos objetivos têm menos influência 
em moldar a opinião pública do que apelos à emoção e a crenças pessoais”.

“Dado que o uso do termo [pós-verdade] não mostrou nenhum sinal de desaceleração, eu não ficaria surpreso se ‘pós-
verdade’ se tornasse uma das palavras definidoras dos nossos tempos”

Casper Grathwohl Presidente da Oxford Dictionaries em entrevista ao 'Washington Post’



CONFIANÇA E LIDERANÇA EM CRISE.
UM CONVITE A PARCERIAS.

* Edelman Trust Barometer 2020
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AGIR 



INTERAÇÃO              PARTICIPAÇÃO               CONECTIVIDADE             

Cuidando das 
RELAÇÕES HUMANAS

VALOR + DESENVOLVIMENTO COMPARTILHADO



Desafios do 
(des)envolvimento:
Atuar nas partes a 

partir do todo, 
e no todo a partir 

das partes. 



OLHANDO PARA OBJETIVOS COLETIVOS



Um contexto de
PROTAGONISMO 

e de MUDANÇA CULTURAL 
no mundo dos negócios 
que já estava em curso.



Ainda em 2018. 
Ressignificando o 
conceito de sucesso 
nos negócios

“Acredito que a demanda por medição de impacto 

ambiental, social e de governança irá transformar o 

mercado de investimentos. Talvez isso leve um ano, 

ou até cinco anos, mas não está longe.”

BlackRock CEO Larry Fink

Novembro, 2018.



Capitalismo dos stakeholders

“Os líderes empresariais agora têm uma oportunidade incrível.

Ao dar significado concreto ao capitalismo das partes interessadas, eles podem ir

além de suas obrigações legais e manter seu dever para com a

sociedade.

Eles podem aproximar o mundo da consecução de objetivos
compartilhados, como os descritos no acordo climático de Paris. e a

Agenda de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.

Se eles realmente querem deixar sua marca no mundo, não há alternativa".

Professor Klaus Schwab

Fórum Econômico Mundial



Um contexto de
PROTAGONISMO 

e de MUDANÇA CULTURAL 
no mundo dos negócios 
que já estava em curso,

ganha senso de URGÊNCIA.



Potencial ponto de inflexão

“Para resolver essa pandemia, precisamos trabalhar em um

nível maior de parceria. Este será, de fato, um teste ácido

para o [conceito] de capitalismo das partes interessadas.

(...)

Espero que as empresas não apenas façam a coisa certa agora,

mas que este seja um ponto de inflexão real para

como devem ser os negócios responsáveis".

Paul Polman

Ex-CEO da Unilever, fundador Imagine



SE PESSOAS E EMPRESAS 
ESTÃO SE TORNANDO CADA VEZ MAIS 

CONSCIENTES, PROTAGONISTAS E ATUANTES
EM SEU PAPEL SOCIAL, 

QUAL PODE SER O SEU EXERCÍCIO COMO LÍDER 
JUNTO A SEUS PARCEIROS ESTRATÉGICOS

NESSE CONTEXTO TÃO CRÍTICO?
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- quais os impactos diretos em curto prazo dessa pandemia para eles? 
Colaboradores, clientes, fornecedores, parceiros estratégicos, etc.

- O que sua empresa pode fazer para mitigar os impactos negativos junto a cada parte envolvida?

- E para ampliar impacto positivo junto a cada um desses públicos?

- Como essa crise vai impactar além de suas relações, seu negócio, seus processos e seus recursos?

- Quais são as ações imediatas?

- E se a crise perdurar e se acirrar por meses, que outras ações serão necessárias?

- Qual o plano de ação, quem fará parte desse Comitê de Crise, com responsabilidades específicas e com 
que periodicidade vamos nos reconectar?

EXERCÍCIO
PENSANDO STAKEHOLDERS NUM COMITÊ DE CRISE

Fotos: arquivo Rio + B, 2016.
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DIÁLOGO ONLINE EM DUPLAS 

Desde o anúncio da pandemia, como tem sido o diálogo e colaboração com esses dois pares: 
- colaboradores (ou pares internos) 
- fornecedores (ou pares externos estratégicos)

Compartilhe sobre essa experiência em duplas.

O que você tem feito?
O que que ainda pode ser feito? 

Observem pontos em comum. Tomem notas.

RELAÇÕES INTRA  
pares internos + áreas internas + lideranças

RELAÇÕES INTER 
pares externos + redes
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COMPARTILHANDO NO GRUPO MAIOR

O que já aprendemos sobre liderança 
nessas duas semanas de pandemia?
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REFLEXÕES E LEITURAS SUGERIDAS ATÉ 13/ABRIL

Quem são 3 lideranças que te inspiram neste momento? Por que?

O que está emergindo na relação entre lideranças e stakeholders? 
Leituras sugeridas:
https://hbr.org/2020/03/a-time-to-lead-with-purpose-and-humanity
Paul Polman: ‘Coronavirus is an acid test for stakeholder capitalism’ | Ethical Corporation
https://www.blackrock.com/br/larry-fink-ceo-letter
https://www.weforum.org/press/2020/01/stakeholder-capitalism-a-manifesto-for-a-cohesive-and-sustainable-world/
https://www.weforum.org/agenda/2020/01/responsible-leadership-corporations-stakeholders-ygls/
https://www.fastcompany.com/90483294/the-impossible-for-capitalism-is-suddenly-
possible?partner=rss&utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=rss+fastcompany&utm_content=rss

Como é sua teia social hoje? Que relações hoje merecem ser priorizadas? 
E como gerar valor compartilhado? 
(Ilustre com setas e escrevam que valores são gerados. Onde há valor compartilhado? Pense em até 5 de seus principais 
pares.)

https://hbr.org/2020/03/a-time-to-lead-with-purpose-and-humanity
http://www.ethicalcorp.com/paul-polman-coronavirus-acid-test-stakeholder-capitalism
https://www.blackrock.com/br/larry-fink-ceo-letter
https://www.weforum.org/press/2020/01/stakeholder-capitalism-a-manifesto-for-a-cohesive-and-sustainable-world/
https://www.weforum.org/agenda/2020/01/responsible-leadership-corporations-stakeholders-ygls/
https://www.fastcompany.com/90483294/the-impossible-for-capitalism-is-suddenly-possible%3Fpartner=rss&utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=rss+fastcompany&utm_content=rss


“Quando os ventos de mudança sopram,
alguns levantam barreiras,
outros constroem moinhos”

Érico Veríssimo



(21) 98496-3077
contato@pares.etc.br

www.pares.etc.br


