
formação de líderes evolutivos
desenvolvimento de líderes . facilitação de processos participativos . cultura e estratégia organizacional



quem são os líderes das 
organizações do futuro?

como se comportam? no que acreditam? como se relacionam? como fazem gestão? 



você está 
preparado?

que habilidades e competências os 
líderes de hoje precisam desenvolver 

para que organizações do novo 
paradigma operem e prosperem? 

como desenvolver essas habilidades?





perceber e responder com 
agilidade ao que o mundo 
pede de sua organização, a 
cada momento!

01

uma formação para desenvolver as habilidades da liderança evolutiva!        
combinação de aprendizagem experiencial, conteúdo e recursos práticos e aplicáveis 

ao dia a dia de qualquer líder ou organização.

o que é?

cocriar ambientes de 
confiança que convidem a 
equipe a muito mais 
autonomia e criatividade!

02
implementar ferramentas de 
gestão participativa, orientadas 
por propósito, valores e 
resultados coletivos!

03
gerir equipes e projetos com 
resultados que emergem pela 
inteligência coletiva e ação 
colaborativa!

04



● atualizar-se sobre as mais novas práticas de liderança e gestão;
● compreender o que o novo mundo pede dos líderes;
● experimentar novas habilidades de liderança em um lugar seguro;
● ativar novos valores, habilidades e visão sobre trabalho e liderança;
● aprender ferramentas de gestão participativa, orientadas por 

propósito, valores e resultados coletivos;
● desafiar as formas tradicionais de gestão;
● co-criar ambientes de confiança, que convidem as pessoas à 

criatividade, autonomia e integralidade.

líderes ou futuros líderes que desejem:

para quem?



semanais
quartas-feiras das 19 às 22h

via zoom - plataforma 
interativa de aprendizado

foco no aprendizado 
experiencial e 

desenvolvimento 
de habilidades!

semanais
sextas-feiras das 13 às 14h

via zoom - plataforma 
interativa de aprendizado

executivos e líderes 
conceituados trazendo 

casos reais e muita 
experiência aplicada na 

prática!

11 encontros 
online

07 encontros 
com convidados

dois módulos imersivos, de 3 
dias cada, para ampliar a 

percepção, treinar a presença, 
vivenciar o propósito evolutivo 

e desenvolver a liderança 
facilitadora!

MI 1: chapada dos veadeiros
MI  2: interior de 

são paulo

02 módulos imersivos 
na natureza

como vai ser?
uma forma radicalmente nova de aprender



em um ambiente de 
aprendizagem experiencial 
cuidadosamente pensado, 
o líder terá a oportunidade 
de aplicar as habilidades de 

liderança desenvolvidas 
a cada módulo.

+
conteúdo gravado 

disponível antes das aulas 
em nossa plataforma

horas de mentoria 
individual com os coaches 

da cuidadoria

realização de projeto

90
horas totais

de interações
experienciais

O aprendizado acontece na prática!



plataforma de aprendizagem

conteúdo e interação com colegas e facilitadores onde você estiver, 
dando mais autonomia à sua jornada na formação



Aulas       
telepresenciais

4, 11, 18Março

Abril

Maio

quando vai acontecer?

Encontros com 
convidados

módulos imersivos na      
natureza

13, 20
MI 1  
propósito evolutivo: 
chapada dos veadeiros 
27, 28 e 29/03/2020

1, 8, 15, 22, 29 3, 17, 24

6, 13,  20, 27 8, 15

de 4 de março a 27 de maio de 2020

MI 2  
liderança facilitadora:
interior de São Paulo
22, 23 e 24/05/2020/2020 



o que eu vou aprender?
habilidades e competências desenvolvidas na formação

● percepção da organização 
como um sistema vivo;

● agilidade;
● respostas ágeis e coerentes 

em tomadas de decisão;
● presença;
● escuta profunda;
● investigação apreciativa;
● trânsito tranquilo na  

complexidade;
● observação da natureza como 

inspiração para a gestão.

A
propósito evolutivo

● resiliência;
● flexibilidade;
● adaptabilidade;
● gestão emocional;
● comunicação autêntica e 

efetiva;
● reconhecimento de perfis 

individuais;
● acolhimento da diversidade;
● vulnerabilidade;
● autoconfiança e confiança;
● empatia.

B
integralidade

● liderança facilitadora;
● domínio de ferramentas e 

práticas para ambientes de 
confiança;

● domínio de práticas de 
gestão participativa;

● autogestão;
● autocuidado e qualidade de 

vida praticados;
● motivação intrínseca;
● gestão de equipes 

inovadoras.

C
autogestão



individual
 integrando as habilidades 

para gerir a própria energia, 
emoções e atitudes.

interna
desenvolvendo as habilidades 

pessoais e relacionais.

externa
praticando as ferramentas e 

habilidades aprendidas.

coletiva
agindo com percepção 

aguçada, gerando resultados 
com impacto positivo.

a jornada
durante a jornada da formação, o 

líder evolutivo desenvolve-se em 4 dimensões



módulo 1
o que o mundo pede do líder?

saber transitar na complexidade, ter ferramentas de percepção 
rápida de cenários e afiar sua capacidade de resposta e inovação, 
fatores de sobrevivência das organizações do presente e do futuro.

tópicos abordados:

● complexidade, velocidade e rede; 
● contexto atual, transformações culturais, sociais, ambientais, 

tecnológicas e econômicas; 
● organizações em rede;
● transformação digital e autonomia; 

liderança na complexidade; 
● novos paradigmas de liderança e sociedade.

etapa I
preparando o terreno da 
liderança evolutiva



módulo 2
que líder sou eu?

que habilidades e competências cada líder tem ou precisa 
desenvolver? aprofundar nas suas características essenciais e perfil 
de personalidade, estilos de comunicação e liderança. este módulo 
tem base no eneagrama.

tópicos abordados:

● eneagrama: perfil individual, estilo de liderança;
● estilo de comunicação e feedback;
● tendências nas relações e motivadores; 
● fases de desenvolvimento do líder evolutivo; 
● formação de equipes. 

etapa I
preparando o terreno da 
liderança evolutiva



módulo 3
futuros e caminhos

visão de futuro e novas economias, para construir bases que 
sustentem a eficiência, autonomia e a colaboração. experimentar a 
criação da visão de futuro que deseja. é proposta uma metodologia 
para que o líder desenvolva seu projeto - individual ou coletivo - 
que será concretizado e apresentado ao final da jornada. 

tópicos abordados:

● fluxonomia 4D;
● futuros desejáveis e mudança na ação;
● caminhos para um projeto evolutivo;
● tipos de futuro: prováveis, desejáveis, possíveis;
● ideação e desenvolvimento de projetos.

etapa I
preparando o terreno da 
liderança evolutiva



etapa II
desenvolvendo a 

liderança evolutiva
módulo 4
propósito evolutivo
organizações orgânicas e biomimética 
percepção, agilidade e tomadas de decisão

o líder evolutivo tem visão sistêmica, presença 
e foco. ampliar a capacidade de perceber e 
responder, de forma ágil, àquilo que o mundo 
pede de sua organização e enxergá-la como 
sistema vivo, em constante fluxo em que, 
muitas vezes, o planejamento e a previsão 
tornam-se ineficientes e a capacidade de 
percepção é competência fundamental para 
estratégias e posicionamento. 

vamos aprender com a natureza como é uma 
gestão responsiva e orgânica, através de 
práticas da biomimética, biologia, atenção 
plena e investigação apreciativa, 
potencializando nossa ação como líderes 
evolutivos.

o módulo do propósito evolutivo envolve 3 
aulas gravadas com os temas: propósito 
evolutivo, biomimética, presença e atenção 
plena.

tópicos abordados:

● visão sistêmica
● presença e foco - atenção plena
● percepção e resposta
● tomadas de decisão
● organizações orgânicas
● biologia e biomimética



módulo 5
integralidade

o líder integral e a imunidade à mudança

o líder evolutivo desenvolve seu 
autoconhecimento e seu caminho de 
expressão genuína. será o momento de 
reconhecer e integrar suas motivações 
internas, o que você é, seus valores, 
talentos, fragilidades, medos e desafios, 
transformando limitações em potencial 
de mudança efetiva e crescimento na sua 
liderança.

tópicos abordados:

● imunidade à mudança;
● crenças limitantes e potencializadoras;
● práticas de integralidade para o dia a dia 

das organizações;
● um novo olhar sobre valores, propósito e 

missão.

etapa II
desenvolvendo a 

liderança evolutiva

criando ambientes de confiança

expressar-se com abertura e de forma 
franca, falível, acolher a diversidade, 
experimentar a vulnerabilidade. 
quando nos arriscamos em ser 
realmente humanos, abrem-se 
também as experiências que trazem 
significado às nossas vidas, 
impulsionando a criatividade e a 
inovação. aprender a criar espaços em 
que a confiança potencialize talentos 
individuais e coletivos.

tópicos abordados:

● integralidade e vulnerabilidade;
● “containers” de confiança;
● conversas significativas;
● práticas para a criação de ambientes 

de confiança.

storytelling e comunicação

contar histórias é um dos hábitos mais 
antigos da humanidade, parte 
fundamental da nossa identidade e 
também um potencializador da 
criatividade e da criação de ambientes 
de confiança e de inovação. por meio 
do storytelling,  exercitamos o diálogo 
e a expressão, essenciais ao líder 
evolutivo, que inspira a colaboração 
através da linguagem.

tópicos abordados:

● storytelling 
● comunicação autêntica



módulo 5
integralidade

inovação e criatividade

inovação é um dos grandes desafios em 
organizações atualmente. como seres 
humanos, somos naturalmente criativos e 
inovadores, mas esta capacidade precisa 
ser exercitada com curiosidade, 
aprendendo com erros, acertos e 
prototipagem constantes. Um caminho 
que combina talento individual e 
contribuição coletiva.

tópicos abordados:

● inovação e criatividade; 
● inteligência coletiva.

etapa II
desenvolvendo a 

liderança evolutiva



módulo 6
autogestão

colaboração e autonomia - motores da 
autogestão

"e se pudéssemos criar estruturas e 
práticas organizacionais que não 
precisassem de empoderamento porque, 
pelo desenho da organização, todos são 
dotados de poder e ninguém é 
impotente?" as bases da colaboração e da 
motivação de dentro para fora exploradas 
neste módulo a partir de cases brasileiros 
e internacionais.

tópicos abordados:

● motivação intrínseca;
● autonomia;
● a tecnologia da colaboração.

etapa II
desenvolvendo a 

liderança evolutiva

cultura organizacional e práticas de 
autogestão

“a cultura come a estratégia no café 
da manhã”. quase invisível, mas 
extremamente poderosa, uma cultura 
evolutiva é capaz de oferecer as bases 
para a prosperidade de organizações 
autogeridas e que atuam a partir de 
um propósito muito maior que elas 
mesmas. e o líder tem papel 
fundamental neste processo.

tópicos abordados:

● cultura organizacional evolutiva;
● círculos auto-geridos;
● principais ferramentas e práticas de 

autogestão;
● o papel do líder.

liderança facilitadora 

técnicas de facilitação e cocriação, 
sustentação da motivação e o 
protagonismo da equipe, escuta e 
percepção de grupo. a liderança 
facilitadora é um grande salto na 
atuação do líder. 

tópicos abordados:

● conceitos e práticas de facilitação;
● teoria U - princípios;
● investigação apreciativa e perguntas 

geradoras;
● estruturas libertadoras;
● sustentação de campo;
● colheita de resultados pela 

inteligência coletiva.



módulo 7
gestão colaborativa de projetos

a gestão colaborativa de projetos está alinhada ao próximo nível de 
consciência das organizações. olhar para o projeto como um todo, 
com metodologias que se apoiam em ferramentas exponenciais e 
organizadas de forma a gerar resultados positivos e sistêmicos. para 
este módulo, nos inspiramos no dragon dreaming, sociocracia e 
fluxonomia 4d.

tópicos abordados:

● ferramentas para gerir projetos de forma colaborativa;
dragon dreaming;
fluxonomia 4d;

● princípios de sociocracia e holacracia.

etapa III
integração integração



módulo 8
sustentação no tempo
apresentação de projetos

ancorar os aprendizados, conectar as habilidades, atitudes e 
conhecimentos com os desafios e as oportunidades da vida real. 
compreender o caminho para manter-se na espiral evolutiva e fazer 
o sonho acontecer a cada passo. foco nas ações locais para 
resultados globais, fazendo com quem somos e com o que temos, 
prototipando a todo tempo, em uma espiral de crescimento e 
excelência. sem esquecer de celebrar! vamos fazer uma integração 
de todo o conteúdo e os projetos e resultados serão apresentados.

tópicos abordados:

● apresentação dos projetos
● sustentação no tempo
● celebração
● “transformatura”

etapa III
integração



o módulo imersivo 1 contempla 
conteúdos do módulo propósito 
evolutivo. na natureza abundante da 
chapada dos veadeiros, teremos a 
oportunidade de experienciar, através 
da biomimética e da biologia, a 
natureza como um grande sistema de 
gestão e colaboração, altamente 
resiliente e responsivo diante dos 
desafios, além de aprofundarmos 

como serão os módulos imersivos*

módulo imersivo 1 - chapada dos veadeiros
módulo opcional, presencial e imersivo de 3 dias

conteúdo

* os módulos imersivos podem não ocorrer se houver menos de 15 participantes inscritos. 
** os locais dos módulos imersivos podem mudar, com prévio aviso e sem qualquer prejuízo aos 

participantes.

nossa percepção e presença para 
entender caminhos de tomadas de 
decisão e do desenvolvimento da 
liderança evolutiva a partir da atenção 
plena.

tópicos abordados:

● visão sistêmica
● presença e foco - atenção plena
● percepção e resposta
● tomadas de decisão
● organizações orgânicas
● biologia e biomimética



* os módulos imersivos podem não ocorrer se houver menos de 15 participantes inscritos. 
** os locais dos módulos imersivos podem mudar, com prévio aviso e sem qualquer prejuízo aos 

participantes.

como serão as módulos imersivos*

módulo imersivo 2 - interior de são paulo
módulo opcional, presencial e imersivo de 3 dias

o módulo imersivo 2 contempla um 
aprofundamento nos conteúdos do 
módulo de liderança facilitadora. 
durante 3 dias, os facilitadores da 
cuidadoria trocam de papel com os 
participantes, que terão a 
oportunidade de se experimentar na 
aplicação de diversas ferramentas de 
facilitação, que vão desde técnicas 
para reuniões, criação de ambientes de 

conteúdo
confiança, desenvolvimento de projetos, 
cocriação, até ferramentas para 
inovação e autogestão.

tópicos abordados:

● práticas de facilitação;
● teoria U - princípios;
● investigação apreciativa e 

perguntas geradoras;
● estruturas libertadoras;
● sustentação de campo;
● colheita de resultados pela 

inteligência coletiva.



consultor e escritor
“capitalismo consciente”

thomas 
eckschmidt

professores convidados
profissionais com ampla experiência de mercado trazem seus 

cases e vivências!

consultor
“o dia a dia das 

organizações evolutivas”

alexandre
pellaes

arquiteto social
“leveza, simplicidade 

e diversão”

josé 
bueno

consultora de carreiras e 
organizações

“futuro do trabalho”

sandra
chemin



profissionais com ampla experiência de mercado trazem seus 
cases e vivências!

catia di 
stasi

coach e consultora em 
liderança adaptativa

“imunidade à mudança”

professores convidados

wander 
chaves

prefeito de santa rita do 
sapucaí e cocriador da 

cidade criativa, cidade feliz
“colaboração e 

empoderamento”

consultora 
“liderança evolutiva na 

gestão pública”

alexandra 
reschke

facilitadora em gestão 
empresarial, educadora 

e filósofa
“criando ambientes de 

confiança”

thalita
mazepa



consultor organizacional, 
mestre em biologia cultural

“visão sistêmica”

josé 
torquato

professores convidados

consultora, facilitadora 
e líder de projetos

“teoria u”

georgia
cunha

change manager
“cultura organizacional”

carolina
fernandes

profissionais com ampla experiência de mercado trazem seus 
cases e vivências!



formação 
telepresencial

01
formação 
telepresencial + mód. 
imersivo  1 (chapada 
dos veadeiros)

02

formas de participação
você pode escolher 4 diferentes formas de participar da formação 

de líderes evolutivos, trilhando seu próprio caminho de desenvolvimento

formação 
telepresencial + mód. 
imersivo  2 (interior 
de são paulo)

03
formação 
completa

04



formas de participação
você pode escolher 4 diferentes formas de participar da formação 

de líderes evolutivos, trilhando seu próprio caminho de desenvolvimento

quanto custa

de 03.02.2020 a 03.03.2020
R$ 3.390,00
ou 6x  sem juros de 
R$ 665,00 

desconto

formação 
telepresencial
via plataforma Zoom

01 neste formato você

● participa das aulas 
telepresenciais e 
encontros com 
convidados;

● desenvolve seu 
projeto;

● recebe mentoria 
individual.

inscrição
pelo site 
www.cuidadoria.com

8% para pagamentos à vista
valores especiais para 
grupos a partir de 5 pessoas

http://www.cuidadoria.com/lideres-evolutivos
http://www.cuidadoria.com/lideres-evolutivos
http://www.cuidadoria.com/lideres-evolutivos
http://www.cuidadoria.com/lideres-evolutivos
http://www.cuidadoria.com/lideres-evolutivos




formas de participação
você pode escolher 4 diferentes formas de participar da formação 

de líderes evolutivos, trilhando seu próprio caminho de desenvolvimento

quanto custa

de 03.02.2020 a 03.03.2020
R$ 6.150,00
ou 6x  sem juros de 
R$ 1.025,00

desconto

formação 
telepresencial + mód. 
imersivo  1 - 
propósito evolutivo 
(chapada dos 
veadeiros)

02 neste formato você

● participa das aulas 
telepresenciais e encontros 
com convidados;

● desenvolve seu projeto;
● recebe mentoria individual;
● participa do módulo 

imersivo de 3 dias na 
chapada dos veadeiros.

inscrição
pelo site 
www.cuidadoria.com

8% para pagamentos à vista.
valores especiais para grupos 
a partir de 5 pessoas.

http://www.cuidadoria.com/lideres-evolutivos
http://www.cuidadoria.com/lideres-evolutivos
http://www.cuidadoria.com/lideres-evolutivos
http://www.cuidadoria.com/lideres-evolutivos
http://www.cuidadoria.com/lideres-evolutivos


data
dias 27, 28 e 29/03/2020
chegada: 26/03 à noite / partida: 
29/03 às 14h00

local
alto paraíso/go**

telepresencial + módulo imersivo 1
sobre o módulo na chapada dos veadeiros*

incluso
traslado a partir do aeroporto de 
brasília - ida e volta
hospedagem e alimentação (pensão 
completa)
atividades do módulo imersivo e 
passeios a cachoeiras

o que não está incluso
passagem para brasília

data e local o que está incluso

* os módulos imersivos podem não ocorrer se houver menos de 15 participantes inscritos. 
** os locais dos módulos imersivos podem mudar, com prévio aviso e sem qualquer prejuízo aos 

participantes.

formas de participação



formas de participação
você pode escolher 4 diferentes formas de participar da formação 

de líderes evolutivos, trilhando seu próprio caminho de desenvolvimento

quanto custa desconto
8% para pagamentos à vista.
valores especiais para grupos 
a partir de 5 pessoas.formação 

telepresencial + 
módulo imersivo  2 - 
liderança facilitadora 
(interior 
de são paulo)

03 neste formato você

● participa das aulas 
telepresenciais e encontros 
com convidados;

● desenvolve seu projeto;
● recebe mentoria individual;
● participa da módulo 

imersivo  de 3 dias no 
interior de são paulo.

inscrição
pelo site 
www.cuidadoria.com

de 03.02.2020 a 03.03.2020
R$ 6.150,00
ou 6x  sem juros de 
R$ 1.025,00

http://www.cuidadoria.com/lideres-evolutivos
http://www.cuidadoria.com/lideres-evolutivos
http://www.cuidadoria.com/lideres-evolutivos
http://www.cuidadoria.com/lideres-evolutivos
http://www.cuidadoria.com/lideres-evolutivos


data
dias 22, 23 e 24/05/2020
chegada: 22/05  manhã / partida 
24/05 às 14h00

local
fazenda serrinha
piracaia - interior de são paulo

telepresencial + módulo imersivo 2
sobre o módulo no interior de são paulo*

incluso
hospedagem e alimentação (pensão 
completa)
atividades do módulo imersivo e 
passeios na fazenda
traslado (ida e volta) com pontos de 
partida e chegada no terminal tietê e 
aeroporto de guarulhos 

o que não está incluso
passagem para são paulo

data e local

* os módulos imersivos podem não ocorrer se houver menos de 15 participantes inscritos. 
** os locais dos módulos imersivos podem mudar, com prévio aviso e sem qualquer prejuízo aos participantes.

formas de participação

o que está incluso



formas de participação
você pode escolher 4 diferentes formas de participar da formação 

de líderes evolutivos, trilhando seu próprio caminho de desenvolvimento

quanto custa desconto

formação 
completa

04 neste formato você

● participa das aulas 
telepresenciais e encontros 
com convidados;

● desenvolve seu projeto;
● recebe mentoria individual;
● participa dos dois módulos 

imersivos  (chapada dos 
veadeiros e interior de são 
paulo).

inscrição
pelo site 
www.cuidadoria.com

de 03.02.2020 a 03.03.2020
R$ 8.910,00
ou 6x  sem juros de 
R$ 1.485,00

8% para pagamentos à vista.
valores especiais para grupos 
a partir de 5 pessoas.

http://www.cuidadoria.com/lideres-evolutivos
http://www.cuidadoria.com/lideres-evolutivos
http://www.cuidadoria.com/lideres-evolutivos
http://www.cuidadoria.com/lideres-evolutivos
http://www.cuidadoria.com/lideres-evolutivos


chegou a hora.
inscreva-se!

pelo site da cuidadoria www.cuidadoria.com ou pelo e-mail contato@cuidadoria.com

http://www.cuidadoria.com/lideres-evolutivos
http://www.cuidadoria.com
mailto:contato@cuidadoria.com


“o que eu vivi na formação de 
líderes evolutivos me deu mais ferramentas, mais 

entendimento de como deixar as pessoas mais 
autônomas no time e de levar a empresa em um 

caminho mais colaborativo e integral, em que as 
pessoas levam o seu ‘eu’ por inteiro.”

camila agostinho, world packers

quem já é líder evolutivo

Uma experiência indescritível fazer parte da 
jornada dos líderes evolutivos. conhecimentos 

que me ensinaram a liderar com o coração e 
cuidado. imersões incríveis! os facilitadores 

conseguem extrair do grupo o que há de melhor 
em cada um.

raí motta, secretário de educação de cruz/ce



quem já é líder evolutivo

foi um divisor de águas na minha vida.
quando busquei inicialmente esta formação tinha como 

foco o desenvolvimento da minha carreira, mas é 
surpreendente a mudança de mindset e elevação do nível 

de consciência que o curso proporciona.
hoje posso trocar experiências com profissionais de todo o 

brasil. aliás, a rede de especialistas da cuidadoria é 
incrível. uma sacada muito bacana é o acesso ao conteúdo 

antecipado, que te permite estudar e tirar dúvidas 
durantes as aulas.  as práticas via zoom te tiram da zona de 
conforto e o projeto realmente faz com que você aplique o 

conhecimento teórico adquirido na sua vida

fabiano benzaquen, gerente de rh, programa feedback



algumas das organizações que já 
desenvolveram líderes evolutivos com a 

metodologia da cuidadoria



● reinventando as organizações, 
frederic laloux

● eneagrama
● teoria integral
● flipped classroom
● psicologia transpessoal
● teoria u
● fluxonomia 4d
● mindful leadership
● biomimética

nossa inspiração principal, reinventando as organizações de frederic laloux, 
desdobra-se em metodologias e ferramentas exponenciais.

bases

● organizações orgânicas
● vulnerabilidade . brené brown
● sociocracia
● holacracia
● estruturas libertadoras
● art of hosting
● comunicação-não violenta
● dragon dreaming
● futurismo e novas economias

● economias exponenciais
● ddo - organizações deliberadamente 

desenvolvidas
● organizações dirigidas por valores
● inovação aberta
● investigação apreciativa
● pensamento complexo de edgard 

morin e humberto mariotti



uma escola de formação de líderes evolutivos, que trabalha 
com modelos educacionais inovadores e através da prática 

e oferece cursos, treinamentos e consultoria organizacional, baseados nos 
assuntos mais atuais das áreas de: liderança e gestão, negócios 

exponenciais, futuro, novas economias, desenvolvimento humano e 
autoconhecimento.

o que é a CUIDADORIA?



Thianne Martins
iniciadora da cuidadoria. designer organizacional e de aprendizagem. 
formada em comunicação pela puc-campinas, mba em marketing pela 

fgv, com 12 anos de experiência na gestão de comunicação e 
marketing. pós graduada em psicologia transpessoal pela associação 
luso-brasileira de transpessoal, coach e master em desenvolvimento 

humano pelo center for advanced coaching - california, facilitadora 
art of hosting - a arte de anfitriar conversas que importam. certificada 

em futuro e novas economias - fluxonomia 4D. estuda e aplica o 
eneagrama desde 2010 no desenvolvimento de líderes, equipes e na 

formação de coaches. membro do movimento reinventando as 
organizações e co-criadora da metodologia de formação de líderes 

evolutivos, com base na pesquisa de frederic laloux. tem em sua 
experiência em desenvolvimento humano e inovação, cases de 

organizações como Crocs, Skechers, Sebrae, Social Bank, entre outras 
organizações.  

quem cuida?
um time de facilitadores com um propósito comum: 

cuidar do mundo a partir das pessoas e organizações.



Henrique Ka
bacharel em matemática pela universidade anhembi morumbi, atuou 

na área de TI durante 20 anos, dos quais 8 no japão como gestor de 
projetos. passou por várias áreas como desenvolvimento de sistemas, 
treinamento, implantação de sistemas integrados de gestão e gestão 

de projetos em empresas multinacionais. em 2014, uma experiência 
como voluntário numa ecovila transformou sua vida levando-o a uma 

transição de carreira para uma vida alinhada com seus valores e  
propósito. desde 2015 cuida de desenvolver pessoas e organizações 

através de processos colaborativos. foi um dos coordenadores do 
projeto que trouxe o livro reinventando as organizações para o brasil 

através de um processo de tradução colaborativa e financiamento 
coletivo que moveu uma rede de mais 500 pessoas. é sócio da 

cuidadoria, consultor em gestão colaborativa de projetos, facilitador e 
coach.

quem cuida?
um time de facilitadores com um propósito comum: 

cuidar do mundo a partir das pessoas e organizações.



Patrizia Bittencourt
linguista e mestre em economia – desenvolvimento econômico pela 
ufpr. especialista em investigação apreciativa. coordena a formação 

em futurismo e novas economias na crie futuros (sp). facilitadora em 
modelagem de negócios e design centrado no humano (hcd). 

professora conteudista em economia criativa e colaborativa, inovação 
aberta, nova economia, sustentabilidade e colaboração. 

fluxonomista4D, consultora de processos para inovação aberta e 
desenho organizacional em organizações como natura, sebrae, sesc, 

globosat dentre outras. articuladora da comunidade da fluxonomia 4d 
e parte do grupo gestor multiplicadores sistema b brasil – pr e 

movimento reinventando as organizações. co-autora do livro “who´s 
caring for the commons” com patty fish em wickford, rhode island 

(eua). sócia e designer de aprendizagem da cuidadoria e responsável 
pelo atendimento aos clientes da região sul do brasil.

quem cuida?
um time de facilitadores com um propósito comum: 

cuidar do mundo a partir das pessoas e organizações.



líderes que criam o futuro

cuidadoria.com
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