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PERGUNTAS NORTEADORAS QUE INSPIRARAM O
#ENTREPARES
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 de 5 encontros quinzenais com temas relacionados a
liderança no contexto atual.
Um convite sem custos, feito inicialmente às redes de lideranças de
impacto que integramos, aberto já no segundo encontro a demais
lideranças.
Com conteúdo compartilhado com todos posteriormente.

TEMAS DOS ENCONTROS
#ENTREPARES

KICK OFF
ALINHAMENTOS

LIDERANDO COM
STAKEHOLDERS

LIDERANÇA
INTRA+
EMPREENDEDORA

PEP*
CRISE

CHECK OUT
PRÓXIMOS
PASSOS

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.

CADA ENCONTRO #ENTREPARES

Acordos e
leituras para
próximo
#entrepares

Premissas
Acordos e
Conteúdo
Exercício
estratégico com
foco em
desenvolvimento

Key
takeaways

Diálogo entre
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ENTRE ENCONTROS

Leitura
+
Breve
Pesquisa

PERGUNTAMOS PREVIAMENTE AOS INSCRITOS:
POR QUE FAZER PARTE DO #ENTREPARES?
COLABORAÇÃO
UNIR FORÇAS
ENTRE REDES

CONEXÃO

VISÃO
EMPATIA
SORORIDADE

DIALOGAR COM
OUTRAS LIDERANÇAS
NOVOS CAMINHOS

CONSCIENTIZAÇÃO
DE LIDERANÇAS
DESENVOLVIMENTO
NA CRISE

EXPERIÊNCIA
DA PARES

TROCA

APRENDIZAGEM
COLABORATIVA

APROFUNDAMENTO
DE ESTUDO
APOIAR EMPRESAS
NESTE MOMENTO
DE CRISE

PREMISSAS
Em que acreditamos?

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,

e que esse exercício possibilita a construção
de um sistema vivo mais INOVADOR, INTEGRADO e RESILIENTE.

QUE CADA SISTEMA VIVO É ÚNICO

IDENTIDADE

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

RELAÇÕES

Atemporal
Pessoas
Equipe/ Liderança
Acordos/ Trocas
Clima

PROCESSOS

Tempo
Rotinas
Operação / Sistema
Ritmo

RECURSOS

Espaço
Infra-estrutura
Máquinas
Dinheiro

QUE PESSOAS E ORGANIZAÇÕES SÃO SISTEMAS VIVOS

REAPRENDENDO A SE
RELACIONAR
➔
➔
➔
➔
➔

CONSIGO
COM OS OUTROS
COM O TRABALHO
COM A INFORMAÇÃO
COM O MUNDO

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.

E entendemos que pessoas são

protagonistas...
... desse exercício evolutivo,
interagindo com:
DIÁLOGO + COLABORAÇÃO
ESTRATÉGICA
+ LIDERANÇA INTRAEMPREENDEDORA

PROTAGONISTAS POTENCIAIS EM DIFERENTES ESFERAS

Individual
Familiar
Organizacional
Setorial
Territorial
Global

Um contexto de
PROTAGONISMO
e de MUDANÇA CULTURAL
no mundo dos negócios
que já estava em curso.
ganha senso de URGÊNCIA.

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?

E ASSIM CHEGAMOS
AO SEGUNDO #ENTREPARES

CONJUNTURA

DIFERENTES FORMATOS RELACIONAIS DAS
EMPRESAS COM A SOCIEDADE

Filantropia

Compliance

Sustentabilidade

RSC

Ativismo
corporativo

Valor
Compartilhado

Economia
Circular

GESTÃO COM STAKEHOLDERS NÃO É NOVIDADE

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

dever para com a sociedade."

Professor Klaus Schwab
Fórum Econômico Mundial

legais e manter seu

MANIFESTO DAVOS 2020

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

DIANTE DA PANDEMIA COVID-19
Princípios propostos:
➔ crise como um momento decisivo de liderança para stakeholders
➔ mindset de aprendizado contínuo e ágil (re)calibrada às
necessidades atuais
➔ Entender e engajar todos stakeholders nas tomadas de decisão
➔ Focar na interseção do bem-estar dos funcionários e da empresa
➔ Tomar decisões e implementar ações que levem em conta as
necessidades de médio prazo e os objetivos de negócios a longo
prazo.

EMPRESAS QUE SE RELACIONAM COM SEUS
STAKEHOLDERS PERFORMAM MELHOR?

Cada vez mais estudos
cientíﬁcos corroboram
a relação positiva
sustentabilidade x
performance.

••RSE tem inﬂuência positiva

direta na lealdade da marca.
(Riviera et al., 2018 - Revista
Brasileira de Gestão de
Negócios)
•Mercado recompensa
empresas com alto
Investimento em RSE.
(Stekelenburg et al. 2015 –
International Journal of
Economics and Finance)
•Atividades ambientais e
sociais são valorizadas
pelos mercados
ﬁnanceiros.
(Arx & Ziegles,
2010 – Journal Quantitative Finance)

EMPRESAS QUE SE RELACIONAM COM SEUS
STAKEHOLDERS PERFORMAM MELHOR?

São capazes de melhor gerir sua
reputação, mitigar riscos e obter
oportunidades para crescimento e
retornos de capital.

Fonte: Relatório Proﬁts with purpose, McKinsey on Sustainability & Resource Productivity, July 2014 https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/proﬁts-with-purpose-how-organizing-for-sustainability-can-beneﬁt-the-bottom-line

EMPRESAS QUE SE RELACIONAM COM SEUS
STAKEHOLDERS PERFORMAM MELHOR?

Quando movidas por
propósitos de impacto, valor
compartilhado e prosperidade
para todas as partes
interessadas desempenham

6x mais no longo prazo.

Fonte: Relatório Humanizadas.com. Brasil, 2019. Mapeadas 1115, das quais 22 foram categorizadas como Humanizadas.

CONFIANÇA É A BASE

No contexto da pandemia,
empregadores podem exercer a
liderança em relação a novas
formas de trabalhar e lidar com
a crise.

Fonte: Relatório 2019 EDELMAN TRUST BAROMETER BRASIL https://www.edelman.com/sites/g/ﬁles/aatuss191/ﬁles/2019-04/2019_Edelman_Trust_Barometer_Brasil_Report.pdf

LIDERANDO COM
STAKEHOLDERS

A ESSÊNCIA DA LIDERANÇA NA CRISE
Acreditamos que cada liderança traz uma combinação única de princípios, valores e atitudes.
Usando lentes de desenvolvimento organizacional sistêmico, pesquisamos, abrimos diálogos e
sintetizamos aqui o que consideramos os 5 pontos essenciais a uma liderança neste momento
crítico da humanidade:

➔ DIÁLOGO
➔ CUIDADO COM GENEROSIDADE
➔ DESENVOLVIMENTO
➔ DECISÃO E POSICIONAMENTO
➔ FORTALECIMENTO DE RELAÇÕES DE
CONFIANÇA
Foto: Washington Post

➔ DIALOGUE
-Cuide da comunicação. Seja simples e
transparente.
-Construa ritmo e tom compatíveis
com seus valores e com o contexto.
-Escute com empatia seus pares
(internos e externos).
-Construa sua narrativa com clareza.
-Entenda que pessoas processam
informação diferentemente de você.
-Fale a verdade, sempre.
Imagem: Washington Post

➔ CUIDE COM GENEROSIDADE
-

Cuide de si, do outro, da comunidade.

-

Estabeleça formas de medir o
clima do grupo e faça pausas
estratégicas.

-

Seja tolerante consigo e com o
outro.

-

Autoconhecimento e respeite
seus limites.

-

Compartilhe conhecimento,
práticas, metodologias,
aprendizados que possam ser
úteis neste momento.

-

Acolha seu luto!

➔ DESENVOlVA
-Aproveite para observar lideranças e
competências genuínas.
-Cuide do plano de emergência e de
honrar os acordos estratégicos
estabelecidos previamente.
-Dê espaço para o protagonismo
promovendo o desenvolvimento de
novas lideranças.
-Faça das forças-tarefa laboratórios de
desenvolvimento de competências.
-Crie oportunidades de ações e
estratégias conjuntas.
-Crie inteligência para a próxima
emergência.

➔ DECIDA E SE POSICIONE
-“decidere”= cortar.
-Mantenha a clareza do seu “porquê” e visão sistêmica.
-Decida com pessoas, com assertividade e com
ação.
-Seja ágil e consistente no médio e longo prazo s, com
capacidade duradoura.

➔ FORTALEÇA RELAÇÕES DE CONFIANÇA
-Mapeie e priorize seus pares.
-Seja acessível.
-Fortaleça comunidades relacionadas às suas causas
-Coloque seus valores em prática.
-Inspire com positividade mas saiba ser realista.

-Seja estratégico. Busque antecipar demandas e
necessidades no longo prazo.

-Exempliﬁque ações concretas. Menos teoria e mais prática.

-Seja pragmático: conecte ideias e ações.
-Una seus pares em torno de propósitos comuns.
-Equilibre constantemente as prioridades das pessoas e
do negócio.
-Revisite sua estrutura organizacional se
necessário.
-Saiba que você está no holofote.

COMO LIDERAR COM
PARES NA MINHA
ORGANIZAÇÃO?

Como
construir
um modelo
de gestão
integrando os
pares
internos e
externos de
forma
estratégica,
prática e
coerente com
a geração de
valor?

OLHAR RELACIONAL PARA GESTÃO COMO CAMINHO
DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL

SUA ORGANIZAÇÃO
CÍRCULO 1
CLIENTES
FORNECEDORES
COMUNIDADE
MEIO AMBIENTE
PARCEIROS
OUTROS INVESTIDORES
COLABORADORES
CONSELHEIROS
ACIONISTAS

PARES
INTERNOS

PARES
EXTERNOS

CÍRCULO 2
CONCORRENTES
OUTRAS ORGANIZAÇÕES
DO MESMO SETOR
OUTRAS ORGANIZAÇÕES
DE OUTROS SETORES
GOVERNO
SINDICADOS

COMO CUIDAR DE SI E DE SEUS PARES
NUM CONTEXTO DE CRISE?
3 – INVISTA EM RELAÇÕES
E COCRIE O FUTURO QUE
IRÁ EMERGIR
Forme um grupo para construir paralelamente
uma jornada de engajamento e desenvolvimento
organizacional.
Se
planos
precisarão
ser
redesenhados, que sejam coerentes com os
valores da empresa que irá emergir após a crise.
Com pares internos e externos.

1 – FORME PRONTAMENTE
UM COMITÊ DE CRISE
Perguntas norteadoras para diálogo:
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?

2 – DESENHE UMA ESTRUTURA
RESPONSIVA

Como essa crise vai impactar além de suas relações, seu
negócio, seus processos e seus recursos?
Quais são as ações imediatas?

Pense e trace ações que possam ser priorizadas junto a outros
pares numa matriz que permita objetividade e visão sistêmica.
Um bom exemplo está sendo recomendado pela organização
Business Fights Poverty, que contempla ações por meio do negócio
central da empresa, por meio de ﬁlantropia e engajamento político
que permitam direcionar beneﬁciar a vida, a sobrevivência e aprendizado.

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?

ESTRUTURA RESPONSIVA À PANDEMIA
“Coloque as pessoas em primeiro lugar.
Identiﬁque as partes interessadas vulneráveis nas
operações da empresa, cadeia de valor e
comunidades, identiﬁque os direitos humanos e riscos
econômicos mais relevantes que enfrentam e
desenvolva planos para resolvê-los por meio de
políticas, processos, produtos, serviços, tecnologias,
mecanismos de ﬁnanciamento e modelos de
negócios aprimorados."

Para conhecer os princípios
norteadores, consulte o
documento oﬁcial da ONU:

https://businessﬁghtspoverty.org/articles/protecting-the-most-vulnerable-a-business-response-framework/

COMO INVESTIR EM RELAÇÕES E COCRIAR O FUTURO?
ENTENDA O SEU PRESENTE
INVESTIGUE SOBRE SEU STATUS RELACIONAL HOJE

•Mapeie quem são seus pares internos e externos hoje
•Faça um exercício de diálogo junto à alta liderança para avaliar a orientação para stakeholders.

•
Diagnóstico Primário junto a outros pares internos nesse processo de diagnóstico
Que conhecimento temos hoje sobre nossos pares?
Já existe um mapeamento dos pares internos e externos? O que se tem de informação?
Existe uma estratégia de atuação junto a esses pares hoje? Que acordos hoje estão ﬁrmados? Existem hoje compromissos ou acordos
formalizados? (Código de Conduta Ética? Compromissos públicos?)
Existe uma clareza de prioridade institucional quanto aos ODS?
Tire uma fotograﬁa atual dessas relações
Inﬂuência x Ingerência
Comunicação mínima (quando possível dentro de cada operação) x mais extensiva (prestação de contas periodicamente)
Relação baseada diálogo x comunicação unidirecional
Entenda as reais necessidades dos seus pares incluindo as perspectivas dos próprios
Priorize alguns pares internos e externos para esse exercício
Faça um exercício de empatia
Cheque sua proposta de valor
Dialogue! E observe boas práticas de mercado / benchmarks.

COMO INVESTIR EM RELAÇÕES E COCRIAR O
FUTURO?

CODESENHE SEU FUTURO COM SEUS PARES
•Faça um exercício de IMAGEM DE FUTURO
•Que imagem queremos construir para o futuro? O que queremos ser? O que queremos ter? Onde queremos estar?
•
•Revisite ACORDOS e PARCERIAS
•Quais os principais acordos que precisarão ser revisitados entre sua empresa e cada grupo de pares?
•Que outras parcerias podem ser ﬁrmadas para complemento de forças e competências para esse futuro emergente?
•PRIORIZE
•Deﬁna suas causas prioritárias e negocie com a linha do tempo. O que realmente deve estar no Curto /médio / longo
prazos?
•Comunique com clareza. Abra diálogos com seus pares quanto a compromissos, intenções, pontos negociáveis e
inegociáveis.
•Prototipem e determinem conjuntamente um prazo para revisão desse protótipo.

CASO PARES:
DESENVOLVIMENTO COMPARTILHADO NA CADEIA DE VALOR
DCCV
DESENVOLVIMENTO
COMPARTILHADO NA
CADEIA DE VALOR

Questão essencial:

Resposta:

Como alinhar
sua estratégia e
compromissos
institucionais à
estratégia e
compromissos
de sua cadeia
de valor?

Programa de
Desenvolvimento
Compartilhado na Cadeia
de Valor
Etapas :
+ Diagnóstico
+ Matriz de Materialidade
com lideranças internas
+ Assessment junto a
parceiros
+ Diagnóstico da Cadeia
+ Workshops de
Cocriação com
Fornecedores
+ Concepção do
Programa de
Desenvolvimento
Compartilhado.
+ Assessoria e mentoria
estratégica

“O programa de 'Desenvolvimento Compartilhado L’Oréal Brasil',
foi desenvolvido em parceira com a consultoria Pares e trouxe
uma abordagem sistêmica e altamente colaborativa com estes
fornecedores. Nele, não só os objetivos globais estão sendo
desenvolvidos junto com eles quanto uma rede de conhecimento
compartilhado foi criada e uniu os participantes em torno do
tema na busca de soluções inovadoras.”
Aline Queiroz
Diretora de Compras | L'Oréal Brasil

CASO PARES:
CONSTRUÇÃO PARTICIPATIVA DE VALORES
CPV
CONSTRUÇÃO
PARTICIPATIVA DE
VALORES

Questão essencial:

Como
identiﬁcar os
valores e
princípios mais
atuais de uma
organização de
forma a
trazê-los para o
dia-a-dia da
empresa e para
suas relações
institucionais?

Resposta:
CPV
Etapas :
+ Scanning Documental
+ Diagnóstico por meio de
entrevistas
+ Alinhamento de
Fronteiras
+ Workshops de cocriação:
+ Assessoria e mentoria
estratégica
“Trabalho espetacular que lançou as bases do
que continua sendo nossa essência como
empresa. Até hoje praticamos, treinamos,
avaliamos e premiamos nossos colaboradores
com base nessa iniciativa."
Paulo Mayon
Sócio e Diretor Executivo
Grupo Compass Energia

RELAÇÃO COM
STAKEHOLDERS NO
CONTEXTO DA PANDEMIA

AJUSTES IMEDIATOS + PARCERIAS
Na semana do encontro #entrepares essas eram as iniciativas mais recentes e que estavam na lembrança
do grupo de trabalho:
undos + suprimentos médicos + EPI para várias organizações (China)
acesso gratuito a escolas ( EUA)
US$ 120 milhões verba marketing para apoiar os esforços
de prevenção e reação à Covid-19
ajustes em suas linhas de produção para álcool gel +
máscara pet

➔

saúde e segurança dos seus colaboradores e clientes

➔
➔

Continuidade da operação com manutenção de empregos
Outras ações internas e externas:

fundo para apoio a catadores (Brasil)

Novo hospital voltado a atendimentos COVID19.

> Redução de 80% do salário de seus dois principais executivos e 50%
dos diretores
> Plataforma digital aberta para terceiros

YUNUS NEGÓCIOS SOCIAIS BRASIL + Augme, Verticalcapital e a ﬁntech
Sejaprovi, Operação de securitização que ﬁnancia estudantes que
chegam ao mercado de trabalho.

REDES DIRECIONANDO PROPÓSITOS
Como algumas redes e movimentos de impacto têm colaborado?
– Suporte ﬁnanceiro: via fundos
– Aumento da conscientização: compartilhando informação sobre
precauções, outras medidas preventivas e boas práticas em gestão.
– Flexibilidade: ﬂexibilidade em termos de acordos de trabalho
remoto
– Apoio a empresas e os fornecedores afetados
– Contato direto e constante com equipes e clientes
– Suporte: suprimentos médicos e apoio aos esforços de assistência

Fontes: https://www.interdependencia20.org/ https://www.covidradar.org.br/
https://www.movimentouniaorio.org/

DIÁLOGO #ENTREPARES

Acordos e
leituras para
próximo
#entrepares

Premissas
Acordos e
Conteúdo
Exercício
estratégico com
foco em
desenvolvimento

Key
takeaways

Diálogo entre
pares

ENTRE ENCONTROS

Leitura
+
Breve
Pesquisa

Elevaremos o nível
de consciência
no capitalismo?

O que é liderar
quando mais
variáveis se
tornam
urgentes?

O que será
disruptivo?

Como alinhar
valores num
contexto de
urgência?

Que mudanças
temos que
aceitar e quais
prototipar?

As relações e
conexões locais
e globais serão
redesenhadas?

OLHANDO PARA A CONJUNTURA ATUAL,
QUESTÕES EMERGEM PARA VOCÊ EM RELAÇÃO
AOS TEMAS

➔ LIDERANÇA
➔ RELAÇÃO COM STAKEHOLDERS?

COLHEITA: QUESTÕES QUE EMERGIRAM NO DIÁLOGO
➔

Como cascatear as estratégias da empresa aos trabalhadores, em um cenário que de incerteza onde as
estratégias são revisitadas e repriorizadas quase que diariamente?

➔

Como desenhar estratégias futuras, com tantas dúvidas e incertezas?

➔

No momento atual se vêem muito focados nas questões de pessoas, comunicação e tecnologia.

➔

Como tornar ﬂuida a liderança quando não se tem propósito na organização permeando as relações?

➔

Percebem-se lideranças mais ativas e também mais expostas para o bem e para o mal.

➔

Momento de olhar mais para dentro da liderança que se vê forçada a lidar com os medos e traumas das
pessoas.

➔

Observa-se que vários grandes líderes empresariais têm emergido com competências para além do
esperado, criando posição de destaque e potencial de atuação/inﬂuência política, podendo inspirar
pessoas de forma mais ampla.

QUESTÕES QUE EMERGIRAM NO DIÁLOGO
➔

Como atuar com as pequenas empresas? Importante pesquisar nos semelhantes – quais os
pequenos e como estão reagindo.

➔

Muito importante este momento de escuta. No isolamento os outros sentidos ﬁcam prejudicados.

➔

Agendas abduzidas por conta da crise. Necessidade de curadoria do que é relevante.

➔

Oportunidade de ressigniﬁcar Planejamento.

➔

Tanto agora quanto no pós-crise, percebe-se um lugar desconfortável para as lideranças .

➔

Diﬁculdade de equilibrar as questões pessoais e organizacionais, sendo que as decisões precisam ser
rápidas.

➔

As lideranças precisam gerenciar as contradições do momento.

➔

Importante liderar com planejamento, não deixando de executar o que pode ser feito mesmo no
momento de crise. Não deixar o momento paralisar ações já planejadas que pode ser executadas em
paralelo a gestão da crise.

➔

Unir esforços com outras lideranças para ganho de escala em ações e soluções e corte de
redundâncias.

QUESTÕES QUE EMERGEM
STAKEHOLDERS
➔

Como ressigniﬁcar valores e propostas nas relações com stakeholders, trazendo valor para todos?

➔

Dores comuns estão fazendo com que muralhas sejam rompidas, trazendo maior ﬂuidez e menos
burocracia para a geração de impactos positivos na sociedade, percebendo-se maior empatia e
colaboração. Como fazer para que perdure no pós-crise?

➔

Como podemos facilitar e apoiar as empresas para que elas desenvolvam a conversa com seus
stakeholders?

➔

Ampliação e tangibilização da noção de interdependência gerando maior aprendizado.

➔

Necessidade de maior colaboração X competição.

➔

Efeito cascata da atuação dos líderes para com os stakeholders, sendo necessárias repactuações,
repriorizações e colaboração.

➔

Percebe-se todos procurando soluções mas ainda muito perdidos, “atirando para todos os lados”

➔ Existe medo para agir pois o cenário está muito confuso, gerando imobilismo para muitos. – Importância da
aceitação de de procurar planejar sem imobilizar.
➔ Percebe-se uma nova UTOPIA sendo construída, mas que não é real pois há muitas CONTRADIÇÕES.
➔ Ao mesmo tempo em que há colaboração para geração de impacto positivo, o desmatamento continua
avançando assim como outros problemas diversos.
➔ Quantas empresas realmente consideram as necessidades dos stakeholders no seu planejamento – hora
de virar.
➔ Será necessário abrir mão de capital ﬁnanceiro em prol da sobrevivência das cadeias produtivas,
necessário visão sistêmica.

CHECKOUT
➔ Passada a crise, será que estaremos reinventando as bases da nossa sociedade ou só procurando
sobreviver?
➔ Muitos aprendizados – do uso de tecnologias virtuais a novas formas de pensar
➔ Como nos transformaremos e transformaremos novos líderes?
➔ No pós-crise, a bota-de-ferro do capitalismo voltará a pisar no pescoço dos stakeholders, que
tiveram a oportunidade de se sentirem valorizados neste momento de empatia gerado pela crise
➔ Esperança das grandes empresas servirem de norte.
➔ Como catalisar todo este aprendizado de cooperação e atuação na crise, para atuarmos em
questões igualmente grandes como o alcance dos ODS e a crise climática? Como aproveitar esta
sensibilização das classes econômicas mais fortes para abraçar estas causas? Oportunizar para o
mercado a sustentabilidade e a mudança climática.
➔ Que novo contrato social é esse que está emergindo?

PRÓXIMOS PASSOS
O que não pode faltar para que o material opensource esteja completo e apóie mais empresas?
contato@pares.etc.br
Se não se inscreveu previamente, preencha o formulário:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduxR0vyva2Ld_-8CtSLdbeJjXf52hGdRtdANX7g-mkt0Flo
Q/viewform
Leitura recomendada para o próximo #entrepares:
Visite os sites da Liga de Intraempreendedores Brasil e Global.
Baixe os materiais opensource.
Se questione sobre sua liderança intraempreendedora.
Responda ao questionário prévio.

#ENTREPARES 13 DE ABRIL
O presente material é resultante de uma jornada de 2 semanas por pessoas que acreditam que a
aprendizagem coletiva é uma forma relevante de desenvolvimento e de agir coletivamente no contexto de
isolamento e reinvenção social do COVID-19.
Concepção + colaboração + diálogo entre pares= material aberto e vivo para contribuições por mais
lideranças. Caso queira complementá-lo ou sugerir alterações, nos escreva: contato@pares.etc.br .
Curadoria e facilitação
- Alda Marina Campos
Grupo de Trabalho
- Ana Lucia Viçoso
- Cristina Cavalcanti
- Ines Rocha
- Juliana Farina
- Mariana Brunelli

Diálogo #entrepares de 13/abril:
- Ana Mello e Souza
- Camila Cheibub
- Claudia Lima
- Daniela Carreira
- Erica Muller
- Katia Perico
- Luise Valentim
- Luiz Fernando
- Simone Carrasqueira
- Tamiris Morais
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