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Carta Convite
Eu tenho muitos momentos de pensamentos aleatórios, 
em que a cabeça voa longe, e talvez você também tenha. 
Um mais ou menos recorrente ao longo dos anos tem a 
ver com o elo perdido da evolução, nosso ancestral que 
não era nem chimpanzé nem homem, mas um híbrido 
(para usar uma palavra bem atual), do qual nunca se en-
contraram evidências. Volta e meia me pego pensando 
nesse ser de transição. Talvez explicasse muita coisa... 
 
Puxo o elo perdido para fazer um paralelo com o conteú-
do que você vai ler neste e-book, baseado em artigo da 
Amy Edmondson (Harvard Business School), Rob Cross 
e Wendy Murphy (Babson College), publicado original-
mente na MIT Sloan Review Brasil. O paralelo pode pa-
recer delirante, eu sei, mas garanto que tem os dois pés 
bem firmes no chão.
 
Minha convicção é a seguinte: na etapa evolutiva que as 
organizações vivem hoje, todos os líderes precisam ser 
os elos entre o jeito tradicional, industrial, de produzir e 
vender produtos e serviços e o próximo jeito. (Esse jeito 
novo tem mil definições, que vão de digital e da quarta 
revolução industrial a VUCA, aberto, colaborativo etc.) 

E, embora a gente conheça muito mais o chimpanzé 
existente do que o homem (e a mulher!) em formação, 
tem uma coisa que a gente já sabe com certeza: tudo 
que está por vir passa por um fazer mais coletivo, colabo-
rativo. É inescapável. Donde... líderes eficazes em gerar 
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colaboração são os melhores elos “encontrados” possí-
veis!

Chegamos, portanto, a esse conteúdo. Leio demais e 
converso demais com gestores e pensadores da gestão, 
há quase 30 anos. Não me lembro de ter visto um artigo 
que dissecou tão bem a gênese da colaboração como 
este da Amy, do Rob e da Wendy – baseado, não à toa, 
em muita pesquisa de campo. Como as pessoas se dis-
põem a colaborar? Os autores conseguiram identificar 
com clareza as ações dos líderes que levam a isso, divi-
dindo-as em três grupos: o da confiança, o do propósito 
e o da energia. E não é nada conceitual, “cabeça”. Eles 
detalham os comportamentos cotidianos que cada líder 
precisa ter para gerar confiança, propósito e energia. 

Minha sugestão: você pega esse conteúdo da MIT Sloan 
Review, aplica a ele os insights que têm a ver com seu 
contexto, e o resultado será ouro puro! #tamojunto

Adriana Salles
Diretora-editorial da MIT Sloan Review Brasil
mitsloanreview.com.br

@mitsloanreviewbrasil

/mitsloanreviewbrasil

Assine nossa newsletter gratuita! 
https://bit.ly/reviewer-newsletter

https://mitsloanreview.com.br/
https://bit.ly/reviewer-newsletter
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Sobre o artigo
A MIT Sloan Management Review Brasil tem uma forte 
crença de que seus artigos não devem ser apenas lidos 
como também aplicados na prática das organizações. 
Tendo essa premissa em mente, a MIT Sloan Review 
Brasil, a Tribo e o Movimento Mulher 360, em parceria, 
realizaram um encontro focado em mulheres abordando 
essa temática da colaboração tão presente nas organiza-
ções e que afetam não só a relação entre os colaborado-
res, mas também a própria cultura da empresa. 

Se você quer desenvolver uma cultura mais colaborativa 
dentro da sua organização, não deixe de ler o artigo com-
pleto aqui. 

https://www.mitsloanreview.com.br/post/colaboracao-e-os-comportamentos-da-lideranca
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Quais os 3 passos para a 
colaboração?
A partir da pergunta-chave: “Como um líder pode ajudar 
sua equipe a ficar mais bem preparada para fazer as mu-
danças necessárias?”, o artigo traz o grande poder que 
existe por detrás da colaboração interpessoal.

Diferente do que podemos achar, apenas um senso de 
propósito não é o suficiente para estimular a colaboração 
e o artigo reforça o quanto a colaboração é o principal 
elemento para garantir o engajamento de um time.

Para garantir e aproveitarmos o máximo dessa alavanca 
dentro de uma empresa, precisamos de 3 passos que 
criam e sustentam a colaboração:

Desenvolvimento de Confiança

Propósito

Energia

Colaboração
Interpessoal

cultiva

gera

aperfeiçoa

Fonte: MIT Sloan Review
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1. Desenvolvimento de confiança: Primeiro 
precisamos garantir a base da confiança  e segurança 
necessária para, então, nos aprofundarmos na jornada 
da colaboração. Embora confiança sozinha não gere 
colaboração, sem ela isso também não será possível.

2. Propósito: Uma vez garantida essa base,  
podemos, então, cultivar o propósito que amplifica  
o engajamento das pessoas. O propósito apoia  
a compreensão do significado no trabalho, inclusive,  
no dia a dia.

3. Energia: Por fim, a partir do propósito, podemos 
gerar energia, entendendo, inclusive, quem são as 
pessoas que mais energizam a organização ou que, 
contrariamente, sugam essa energia, influenciando 
negativamente a colaboração.

Após avançar em cada um desses passos, podemos 
aperfeiçoar de maneira mais completa a colaboração en-
tre todas as pessoas, garantindo o que gostamos de cha-
mar de engajamento estratégico, já que contribui para 
o que é mais importante para a empresa a cada momen-
to, sempre aproximando-a de vivenciar cada vez mais o 
seu propósito. Acreditamos que todo desafio de négocio 
é, também, um desafio de gente, portanto, quando fala-
mos de engajamento estratégico, estamos integrando 
propósito e resultados importantes para a organização.



8

Para medir essa colaboração, o artigo sugere o ONA, si-
gla em inglês que traduzida significa: Análise de Redes 
Organizacionais. Essa análise busca definir a qualida-
de da colaboração através de um olhar de influência que 
busca responder às seguintes questões:

 - Onde a colaboração é saudável? 
 - Onde é falha? 
 - Quem é responsável?

Cada passo da colaboração é mensurado através de com-
portamentos que traduzimos de forma prática a seguir 
para que você possa desenvolver cada vez mais confian-
ça, despertando o propósito e gerando ainda mais ener-
gia para criar uma cultura de colaboração!

Confiança
Na tribo, é entendido que a base para culturas mais hu-
manizadas é a confiança. É por isso, inclusive, que te-
mos um sistema autogerido de trabalho dentro do qual 
a premissa inicial é que confiamos em todas as pessoas 
e no potencial que cada uma tem de colaborar e evoluir.

A partir da lista de comportamentos da Análise de Redes 
Organizacionais, pensamos em como condensar esses 
comportamentos em 3 focos principais que podem au-
xiliar vocês com dicas práticas do que fazer para praticar 
mais a confiança, assim como os passos seguintes de 
propósito e energia.
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E como colocar em prática?

#FocoOndeSouEspecialista

• Saiba distinguir onde você é e onde não é 
especialista

• Não precisa ser especialista em tudo, o importante  
é focar naquilo que você sabe mais e que quer  
se aprofundar

• Coloque o seu conhecimento ao dispor de outras 
pessoas, tornando-o mais transparente e acessível 
para ajudar cada vez mais pessoas

• Quanto mais pessoas você ajudar, maiores as 
chances de se tornar referência neste determinado 
assunto

• Busque focar no ponto-chave das necessidades  
que as pessoas que interagem com você trazem  
nas trocas/pedidos de ajuda

#FaçoOQueEuDigo

• Investigue e compreenda quais os seus valores 
pessoais

• Comunique esses valores abertamente, inclusive, 
explicitando quando eles estão presentes na sua 
tomada de decisão
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• Se algo não atende os seus valores, comunique 
também essas necessidades não atendidas  
e explique para as pessoas o que é importante  
para você

• Não adianta apenas comunicar, coloque em prática  
os seus valores, fazendo escolhas que respeitam  
isso que é essencial para você

• Reflita sobre quanto você segue os seus 
compromissos e comece praticando a confiabilidade 
nos compromissos que você estabelece com você 
mesmo/a

• Amplie a sua visão para estabelecer objetivos e 
metas que vão além dos seus próprios interesses, 
considerando outras pessoas, a empresa,  
a comunidade e o meio ambiente

• Nas suas decisões e ideias se oriente a todos os 
stakeholders e a real entrega de valor para todo  
esse ecossistema

#AjudoSemEsperarRetorno

• Ofereça ajuda com genuíno interesse de ajudar e não 
por estar algo em troca

• Coloque o seu tempo, recursos, conhecimento à 
disposição da sua rede de contatos, oferecendo ajuda 
também de forma pró-ativa

• Busque conhecer as pessoas como elas são, além 
do ambiente de trabalho e de interesses específicos 
nesse sentido
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• Saiba os seus limites para fazer isso não abrindo mão 
do que é importante pra você

• Reconheça no que e de que forma você pode melhor 
contribuir e apoiar pessoas

• Confie na sua intuição e na reciprocidade de equilibrar 
o dar e receber, ainda que de outras formas menos 
óbvias

Durante o encontro que fizemos sobre o tema, cada par-
ticipante colocou qual hashtag mais pratica e aprofunda-
mos a conversa para entender quais os exemplos práti-
cos que evidenciam isso. Uma das participantes, ao falar 
sobre #FaçoOQueEuDigo, reforçou a importância de 
lembarmos que: “A gente precisa entender o nosso 
propósito enquanto CPF, não só CNPJ.” e o quanto 
isso nos apoia a seguir aquilo que acreditamos, aliando 
discurso e prática. Outra pessoa comentou sobre o #Aju-
doSemEsperarRetorno relatando que essa é a forma a 
partir da qual mais aprende. No total tivemos 10% de 
participantes que mais praticam #FocoOndeSouEspe-
cialista, 55% que escolheram #FaçoOQueEuDigo e, por 
fim, 35% conectadas com o #AjudoSemEsperarRetorno. 
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Saiba Mais

Para você que quer ir ainda mais fundo na criação da con-
fiança, fica a dica da ferramenta maravilhosa criada pela 
Brené Brown e chamada: BRAVING. Um acrônimo que 
estrutura qual é a anatomia da confiança de uma maneira 
muito simples e assertiva, nos convidando à autorrefle-
xão. Deixamos aqui os 7 elementos que formam essa 
anatomia. Aproveite para se perguntar o quanto você tem 
praticado cada um deles consigo mesmo/a e dentro das 
suas relações no trabalho ou fora dele:

LIMITES: Você respeita os meus limites e, quando 
não tem clareza sobre o que é adequado e o que 
não é, você pergunta. Está dispost@ a dizer não.

RESPONSABILIZAÇÃO: Você assume seus erros, 
pede desculpas e repara os danos.

CONFIABILIDADE: Você faz o que diz que vai 
fazer de forma consistente. No trabalho, isso 
significa estar ciente das suas competências e 
limitações, para que não prometa mais do que 
pode e seja capaz de cumprir e equilibrar as 
prioridades concorrentes.
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SIGILO: Você não compartilha com os outros 
informações ou experiências que não deve. 
Preciso saber que minhas confidências estão 
sendo mantidas em segredo e que você 
não está compartilhando comigo nenhuma 
informação sobre outras pessoas que deveria 
ser confidencial.

INTEGRIDADE: Você escolhe coragem em vez de 
conforto. Escolhe o que é certo em vez do que 
é divertido, rápido ou fácil. E escolhe pôr seus 
valores em prática, e não apenas declará-los.

NÃO JULGAMENTO: Posso pedir aquilo de que 
preciso, e você pode pedir aquilo de que precisa. 
Podemos falar sobre como nos sentimos sem 
julgamentos. Podemos pedir ajuda um ao outro 
sem julgamentos.

GENEROSIDADE: Você dá a interpretação mais 
generosa possível às intenções, palavras e ações 
das outras pessoas.

Fonte: Livro A Coragem para Liderar, Brené Brown
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Propósito
Atualmente, percebemos um mercado mais responsivo 
à pauta de propósito dentro das organizações, inclusive 
é um dos assuntos que acreditamos ser essencial ao tra-
balhar a cultura de uma empresa. E a abordagem que 
as autoras e o autor trazem a respeito dessa temática, 
nos faz sair de uma zona mais conhecida do propósito 
ao pensar nele unicamente como um guia e direcionador 
das atividades, um “porquê” atrás dos “comos” que re-
alizamos. 

Quando trazemos propósito como o último passo antes 
da colaboração, imediatamente entendemos que é es-
sencial que exista uma correlação entre ambos, ou seja, 
partimos de um lugar onde o propósito apenas explica 
a execução de uma atividade em si para um lugar onde 
propósito explica o porque as pessoas executam o tra-
balho em conjunto. Entendemos que o significado existe 
também pelas pessoas que compõe o sistema. Um dos 
exemplos trazidos no texto se refere à uma executiva de 
uma das empresas da Fortune 500 que traz o porquê 
cada pessoa daquele time ocupa o papel atual, mostran-
do como cada um é essencial para que a atividade como 
um todo aconteça e que o resultado será maior se o tra-
balho for realizado em conjunto considerando todas as 
peças do quebra-cabeça.
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E como colocar em prática?

#EntendoOPorquê

• Tenha momentos individuais de reflexão sobre o 
porquê você realiza sua atividade frequentemente.

• Promova momentos em equipe para que as pessoas 
também tenham momentos de reflexão sobre 
objetivos, carreira e propósito.

• Traga frequentemente o porquê cada pessoa do time 
está ali e qual a importância do papel que cada um 
ocupa.

• Pergunte frequentemente se as pessoas entenderam 
o que é a demanda antes de iniciar a execução.

• Auxilie o time a estruturar uma jornada de 
desenvolvimento alinhando o propósito individual  
com o da organização.

#EstimuloAsPessoas

• Encoraje as pessoas do time a protagonizar projetos 
dentro da organização que estejam mais conectados 
com seus objetivos de vida sempre que possível.

• Separe momentos em reuniões para que as 
pessoas possam se conectar e se conhecer mais 
profundamente.

• Tenha formas tangíveis de reconhecimento para  
que as pessoas possam valorizar o trabalho  
umas das outras.
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• Envolva as pessoas em co-criações de pautas mais 
estratégicas mesmo que realizem funções  
mais operacionais.

#FocoNoQueImporta

• Tenha contatos informais (cafés, almoços, jantares) 
com pessoas de diferentes áreas da sua organização 
criando uma noção cada vez mais tangível do que é 
importante para a empresa como um todo.

• Encontre formas das pessoas do seu time 
entenderem de forma sistêmica como a sua área 
impacta as demais áreas da organização e vice-versa.

• Frequentemente traga pessoas envolvidas (clientes, 
fornecedores) com a sua área para deixar claro como 
seu time contribui e qual valor agrega.

• Entenda quais tensões precisam ser resolvidas, quais 
processos precisam ser otimizados para que possam 
focar em pautas mais estratégicas e de impacto.

• Separe um tempo em reuniões frequentes do time 
para que as pessoas tenham espaço de pedir ajuda 
para determinadas tarefas incentivando  
a colaboração.

Dentro do nosso encontro, Helena Infanti que é vende-
dora na Janssen contribuiu com a temática ao trazer a 
sua percepção sobre como as hashtags práticas se com-
plementam, onde dificilmente uma pessoa que entenda 
o “porquê” por detrás das atividades não consiga esti-
mular seu time a realizar o mesmo e não consiga auxiliá-
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-lo a focar no que realmente importa dentro do propósito 
coletivo. 

E quando falamos sobre liderança, há uma expectativa 
inicial do próprio papel de que as hashtags possam ser 
não só realizadas pelos(as) líderes mas por toda a equipe. 
E de acordo com o artigo, uma das pesquisas realizadas 
nos mostra entretanto que 80% do senso de propósito 
é gerado por 20% da liderança, obedecendo a regra de 
pareto em que 80% das consequências advém de 20% 
das causas conhecidas. 

Essa pesquisa portanto, nos traz um senso de urgência 
por aumentar esse número de lideranças que conseguem 
engajar as demais pessoas e portanto despertar o senso 
de propósito incorporado ao trabalho em conjunto.
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Saiba mais

Como uma dica extra, gostaríamos de sugerir uma refle-
xão sobre propósito a partir da ferramenta IKIGAI, que 
trabalha essa temática a partir de uma análise individual 
tendo um olhar mais aprofundado sobre profissão, pai-
xão, missão e vocação.

Que tal se você e seu time entenderem juntos e juntas 
como o IKIGAI individual de cada pessoa se conecta 
e como podem trabalhar a ferramenta olhando para 
a temática de colaboração interpessoal?

Fonte: ferramenta IKIGAI
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Energia
Em grande parte das discussões e conteúdos que abor-
dam a temática de desenvolvimento organizacional, cul-
tura e liderança, a gestão da energia do time não é um 
tema imediatamente correlacionado. No artigo entretan-
to, a partir de uma pesquisa realizada a respeito de li-
deranças energizadoras, percebeu-se a grande influência 
que a energia dentro de um time pode ter individualmen-
te e sistemicamente e o quanto essas lideranças são, ao 
mesmo tempo que raras, estratégicas para as empresas. 
O estudo constatou inclusive que essas pessoas pos-
suem maior desempenho, são melhores avaliadas, são 
mais promovidas, e possuem uma porcentagem maior 
de remuneração do que as pessoas que não são energi-
zadoras.

E quando falamos em um ambiente colaborativo, em que 
já foi desenvolvida a confiança entre as pessoas e já pos-
sui um senso de propósito coletivo bem compreendido, 
ter pessoas que trazem entusiasmo e leveza funciona 
como um combustível propulsor de um foguete. Esse 
combustível é o estímulo que o time necessita para al-
cançar os objetivos estratégicos da organização funcio-
nando basicamente como agentes de mudança. 
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E como colocar em prática?

#MantenhoLeveza

• Crie momentos para que o time possa se divertir 
como em encontros informais após o expediente.

• Estabeleça rituais de celebração frequentes no time 
para que possam reconhecer as conquistas.

• Ao discordar das pessoas deixe claro que as 
observações são sobre a ideia ou projeto e não  
sobre as pessoas.

• Crie rituais de conexão entre as pessoas do time  
para que possam se conhecer melhor.

• Não ignore os sentimentos do time trazendo 
uma harmonia artificial para o ambiente. Tenha 
momentos em que as pessoas possam se expressar 
verdadeiramente.

#EnvolvoAsPessoas

• Tenha algum local ou espaço específico onde  
as pessoas podem depositar suas ideias.

• Tenha transparência sobre as pautas que estão sendo 
trabalhadas pela liderança da organização.

• Crie momentos de co-criação de soluções e 
melhorias onde todos do time possam contribuir  
e trabalhar em conjunto.
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• Crie duplas de parcerias para que as pessoas possam 
trabalhar juntas. Perceba aquelas que precisam  
de maior atenção.

• Encontre as pessoas energizadoras do time e dê 
papéis estratégicos de trazer entusiasmo e leveza 
para o ambiente.

#MeInteressoDeVerdade

• Promova encontro individuais com as pessoas do 
time para conhecer melhor as pessoas, coletar ideias, 
insatisfações.

• Saiba um pouco mais a fundo sobre as pessoas  
do seu time,  e interaja com a realidade de cada um, 
como por exemplo, convites de momentos com  
a família e incentivo em interesses pessoais.

• Promova momento em que as pessoas possam falar 
da sua história e dos seus sonhos pessoais.

• Crie espaços de vulnerabilidade no time para que 
possam falar de falhas e conquistas, inclusive você 
como liderança.
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No encontro promovido por Tribo, MIT Sloan Review e 
Movimento Mulheres 360, tivemos um total de 83% das 
mulheres presentes com desafio em implementar a pri-
meira hashtag tendo como principal motivo a seriedade 
de pautas que elas lidam atualmente em suas funções e 
o desafio que possuem de engajar os demais colabora-
dores na urgência dos temas. E a Vanessa Vaz, uma das 
participantes do encontro, Gerente Sênior na empresa 
PwC traz como ela vence esse desafio:

“Tento fazer uma análise da pessoa, para 
entender como a pessoa é, o que ela gosta, qual 
a postura que você precisa ter com cada uma. 
Quanto mais você conhece, mais afinidade e mais 
um link você pode encontrar. É uma pessoa que 
você precisa ter um bom relacionamento? Então 
procura um link (japonês, viagens etc) para criar 
uma empatia com a pessoa.”

Como citado anteriormente, ter lideranças energizadoras 
que promovem os estímulos e mudanças necessárias na 
organização nos provoca a olhar não só sob uma pers-
pectiva individual de como nós podemos ser lideranças 
energizadoras, mas também a partir de uma perspecti-
va sistêmica, percebendo quem são as demais pessoas 
com as quais podemos contar dentro do time para se-
rem combustíveis propulsores influenciando uma colabo-
ração produtiva.
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Saiba mais

Em muitos momentos nós temos um certo desafio de 
gerir a nossa própria energia devido à diversos fatores 
como estresse ou uma má qualidade de sono. E como 
percebemos, para atingirmos um melhor nível de colabo-
ração individual é necessário que prestemos atenção na 
nossa própria energia também. No livro “The Power Of 
Full Engagement”, Jim Loehr e Tony Schwartz trazem 4 
princípio básicos de uma boa gestão de energia sendo 
eles:

1) Trabalhar 4 fontes de energia: física, emocional, 
mental, espiritual.

3) Ir além dos limites: entenda como pode 
se desafiar a ir um pouco além do que está 
acostumado, de forma saudável, com foco em 
crescimento pessoal e profissional.

2) Balancear descanso e esforço: tenha uma 
harmonia entre momentos de excesso de 
atividades ou de subutilização de atividades 
com a quantidade de descanso físico e mental 
que nosso corpo necessita.
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4) Ter rituais positivos de energias: administre 
uma rotina positiva de sono, alimentação, 
exercício físico, descansos, hobbies.

Avançando para uma 
colaboração produtiva
Talvez você esteja se perguntando qual o segredo dentre 
os 3 passos que trouxemos ou qual dessas ações são 
mais importantes para que possa avançar dentro da sua 
equipe para uma colaboração interpessoal eficaz. Assim 
como o próprio artigo nos traz, essa não é uma reflexão 
tão simples e talvez não seja a reflexão correta a ser feita 
após a leitura de todo o conteúdo.
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O objetivo deste ebook, além de trazer o artigo como 
uma base interessante para se implementar a colabora-
ção na sua equipe, não é trazer respostas e sim sugerir 
ações para que você possa se fazer perguntas: 

• Qual desses 3 passos é mais deficiente dentro  
do meu time?

• Como eu enquanto liderança posso trabalhar em mim 
cada um desses 3 passos?

• Dentre os 27 comportamentos apresentados  
na pesquisa do artigo e as ações complementares 
propostas no ebook, quais eu já realizo?

• Quais eu preciso começar a praticar mais?

E mais uma vez, essas são apenas sugestões de uma in-
vestigação apreciativa. A investigação deve ser feita ten-
do como base principal a sua realidade e as pessoas que 
compõe o sistema da sua organização. 

Comece dessa apreciação do que você já faz muito bem, 
até como forma de fortalecer a sua própria consciência, 
entenda porque a colaboração pode ser uma alavanca 
para você, seu time e sua empresa e, por fim, foque a 
sua energia em ativar os comportamentos que irão sus-
tentar essa colaboração no dia a dia! É no dia a dia que 
colaboramos e que reforçamos ou não os comportamen-
tos que apresentamos aqui. E não se esqueça que você 
não está sozinha nem sozinho, existem muitas outras 
lideranças buscando criar culturas colaborativas, então 
sempre que precisar de mais um empurrãozinho, que tal 
chamar alguém para colaborar com você?
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Sobre a MIT SMR Brasil: A MIT Sloan Review Brasil é a 
revista que une tecnologia e gestão, modelo de negócio e 
inovação, como nenhuma outra revista no mundo. Viemos 
para o Brasil com o propósito de capacitar e estimular nos-
sa comunidade de gestores e empreendedores  a liderar a 
transformação contínua de suas organizações por meio de 
novas culturas e novas tecnologias, alavancando assim seus 
resultados e sua presença no mercado, nacional e global. 
Viemos formar os pioneiros digitais da gestão brasileira. 

Sobre o Movimento Mulher 360: O Movimento Mu-
lher 360 é uma entidade sem fins lucrativos, uma iniciativa 
empresarial em prol da equidade de gênero e empodera-
mento feminino nas corporações. Sua plataforma de atua-
ção é estruturada em 3 dimensões: fomento, sistematização 
e disseminação de conhecimentos e práticas com o objeti-
vo de acelerar o avanço da equidade de gênero nas empre-
sas e nas suas cadeias de valor. Em 2020, já são 72 gran-
des empresas associadas ao Movimento. Saiba mais em  
www.movimentomulher360.com.br

Sobre a Tribo: A Tribo é para pessoas apaixonadas por 
construir culturas humanizadas, de alto resultado e orienta-
das por um propósito. Somos uma consultoria especializa-
da em cultura organizacional, que apoia as empresas em 
processos de diagnóstico e transformação cultural, forma-
ção de lideranças, programas de desenvolvimento e expe-
riências imersivas. Através de nossos projetos, ativamos as 
lideranças, engajamos e desenvolvemos times e criamos 
estruturas que sustentam a transformação no dia a dia. Nos-
sas soluções integram resultados e pessoas, pois acredita-
mos que todo desafio de negócio é na verdade um desafio  
de gente.

http://www.movimentomulher360.com.br
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Se as mulheres leem mais, se as mulheres 
aprendem melhor, as mulheres vão virar  
o jogo – é questão de tempo.

MIT Sloan Review Brasil


