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FELLOWSHIP 2021 DA LIGA BRASIL
O Fellowship é um programa realizado internacionalmente em colaboração com a Fundação
BMW Herbert Quandt, referência em liderança responsável, com o propósito de identiﬁcar e
reconhecer intraempreendedores de impacto pela coragem, cuidado e criatividade em
aproveitar a força de nossas instituições mais inﬂuentes para gerar impacto positivo. Realizado
globalmente nos últimos anos, em 2021 aconteceu em três edições: América do Norte, Global,
e Brasil, reconhecendo simultaneamente 58 lideranças.
O Programa foi desenhado para os “inovadores de dentro” de empresas, instituições públicas,
academia e organizações sem ﬁns lucrativos que estão criando novos produtos, serviços e
práticas que realmente solucionem as nossas questões sociais mais urgentes. No coração do
Fellowship está a oportunidade de aprimorar a capacidade de liderança, conectando e
aprendendo com um grupo de disruptores que pensam no desaﬁo de impulsionar a mudança
de dentro para fora.
O Programa no Brasil contou com a parceria local da Gerdau e da Pares Estratégia &
Desenvolvimento, teve 5 encontros virtuais de outubro a dezembro de 2021 desenhados para
mergulhar profundamente em questões urgentes sobre a jornada de intraempreendedorismo e
projetos de inovação. Ao ﬁnal do Fellowship, os 16 participantes adquirem maior clareza sobre
como criar impacto sistêmico, uma rede poderosa de co-viajantes e novas ferramentas para
compartilhar sua história por toda parte.

Acesse aqui o convite
para o Fellowship
2021 da Liga Brasil

O TIME RESPONSÁVEL PELO FELLOWSHIP 2021 DA LIGA BRASIL
RENATA FARIA
External Network Organizer
Latin America da Fundação
BMW

FLORENCIA ESTRADE
Cofundadora da Liga
Global de
Intraempreendedores

ALDA MARINA CAMPOS
Comitê Curador da Liga
de Intraempreendedores
Brasil, CEO Pares e
Liderança do Fellowship
2021

DANIELA CARREIRA
PMO Fellowship
2021 da Liga Brasil

GRUPO GUARDIÃO DO FELLOWSHIP 2021 DA LIGA BRASIL:

ANNA CAROLINA BRUSCHETTA
Instituto Votorantim,
Gestão de Programas

APARECIDA MORAiS
Consultora,
Premiada no Global
Award

HELEN PEDROSO
Rede Brasil do Pacto
Global, Diretora de
Relações Institucionais

LUIZA SARAIVA
Executiva de
Estratégia e
Desenvolvimento
Institucional

PATRICIA SANTOS
SIMPAR (Antigo Grupo
JSL), Gerente
Corporativa de
Sustentabilidade

PAULO BONEFF
Gerdau, Head Global
de Responsabilidade
Social | Gerente do
Instituto Gerdau

TATIANA MONTERO
Nidec, Consultora de
de Sustentabilidade
Corporativa

PROCESSO

43
NOMEAÇÕES

26
INSCRIÇÕES
VALIDADAS

16 SELECIONADOS

25
ENTREVISTAS

FELLOWS NOMEADOS NO BRASIL

ALINE BENJAMIN
Business Partner
naMoove

JOANNA CALAZANS
Gerente Nacional de
Alianças Corporativas
Aldeias Infantis SOS

MARCOS AURELIO PEDROSO
Gerente de Parcerias e
Plataformas Abertas na TecBan

ANA JULIA NOVAES
Gerente de experiência
do colaborador na
Natura

BRUNA LIMA
Gerente Executiva de
Impacto Social na
Raia Drograsil

JULIA SPINELLI
Coordenadora-Geral de
Governança e Conformidade
Ministério do Desenvolvimento
Regional

MARINA PEIXOTO
Diretora Executiva
Mover.org

CARLOS DOMINGUES
Gerente Sênior de RH
na PepsiCo

JULIANA SANTANA
Gerente de Desenv. Humano
e Organizacional, Cultura e
Engajamento na Wickbold

MAYA COLOMBANI
Diretora de Sustentabilidade
L´Oreal

GABRIELA OTTOBONI
Coordenadora de
Cooperativismo na Sicredi

KAREN TANAKA
Gerente de
Sustentabilidade na
Ambev

HELEN PEDROSO
Rede Brasil do Pacto
Global, Diretora de
Relações Institucionais

LUIS GUGGENBERGER
Head de Marketing,
Sustentabilidade e Inovação na
Vedacit

PEDRO TELLES
Gerente de Sustentabilidade na
Movida

TAIS CARESTIANO
Economista - BNDES

FELLOWSHIP DA LIGA DE INTRAEMPREENDEDORES
JORNADA 2021 BRASIL

#4

3 DE DEZEMBRO
DECOLANDO JUNTOS
O que estamos levando conosco?

#3

19 DE NOVEMBRO
ENCONTRANDO MEU CAMINHO

#1

29 DE OUTUBRO
COMEÇANDO NOSSA JORNADA
Quem somos?
De onde viemos?
Por que estamos aqui?

Como apoiamos uns aos outros?
Como podemos caminhar juntos?

#5

10 DE DEZEMBRO
DEPOIS DE DEZEMBRO
VOCÊ VIRA:
Membro da círculo central da
comunidade Liga Brasil

Do que preciso desapegar?

#2

5 DE NOVEMBRO
EXPLORANDO O TERRITÓRIO
Qual sistema estou
tentando mudar?
Onde me sinto preso?
Quais são as forças que estão me
bloqueando / me apoiando?

O que está ﬁcando claro?
Qual pode ser o próximo passo?
Como posso compartilhar
minha visão com clareza?

INTENÇÕES
Levar o trabalho a um nível mais sistêmico.
Co-criar iniciativas locais da Liga no Brasil como
membros ativos
Ativar as vozes dos agentes de mudança para promover
o movimento intraempreendedor de impacto.

Acesse aqui o
Book Fellowship
2021 da Liga
Brasil

Acesse aqui a
Facilitação gráfica
do Fellowship
2021 da Liga
Brasil

Clique para ver o vídeo do Fellowship 2021 da Liga Brasil

DEPOIMENTOS (HIGHLIGHTS)
“A proximidade e o espaço de conexão.
Conectar pessoas e histórias diferentes
acabam por trazer mais base a pensamentos
que às vezes não sabemos como "organizar"
sozinhos!”

“A importância de fazer parte de uma
comunidade tão especial que tem me
ajudado a reaﬁrmar um longo trabalho de
alinhamento interno e externo e com meu
propósito.”

“Propósito, conexões, responsabilidade,
equilíbrio, resiliência, o poder do grupo ”

“Juntos somos mais fortes, não estamos sós,
muita coisa boa pode sair de nós, não nos
unimos por acaso.”

“As perguntas desconfortáveis e necessárias,
as conexões que sei que serão duradouras, a
abertura de todos os participantes, verdades
bastante pessoais e muito carinho por toda a
organização.”

“Do convencimento para provocação do
sistema; a transformação necessita de 10%
de engajados(as) para iniciar o processo da
mudança; fortalecimento em rede de
pessoas que estão com propósitos
convergentes potencializam a nós e nossos
objetivos transformacionais.”

DEPOIMENTOS (HIGHLIGHTS)
“A oportunidade de reﬂetirmos sobre como
estou buscando alcançar minha pergunta
norteadora, quais alianças preciso construir e
fortalecer”

“Reﬂetir e compreender melhor o que pode
ser a minha questão de ordem superior e
fortalecer laços para colocar a minha energia
e a minha capacidade no que realmente vai
me ajudar a chegar nos meus objetivos :)
Escutar as experiências diversas e aprender
com elas, ouvir e sentir as necessidades,
reﬂexões, objetivos e valores dos outros. É
incrível, enriquecedor e emocionante.”

“A força da conexão de pessoas com
propósito e desejar de serem
transformadores. Os exercícios de reﬂexão. A
importância de estarmos bem para
podermos promover o bem.”

“O poder do grupo, de compartir e de ser
exatamente quem se é! Me sinto energizada
e conﬁante nessa jornada. Hoje, posso me
considerar uma intraempreendedora, a partir
disso, buscarei alternativas para resolver
minha pergunta de ordem superior. ”

“Trouxe uma visão interior, avaliação da
minha jornada e as inspirações de que posso
ir ainda mais longe, engajando novos
'malucos' como nós. “

DEPOIMENTOS (HIGHLIGHTS)
“Alinhamento com propósito, norte claro,
conexões potentes e bem estar mental para
seguir ﬁrmes com impacto positivo para as
pessoas e pro nosso planeta.”

“Perguntas e exercícios que ajudam a
conectar e amarrar o que já estava ﬂutuando
mas ainda não fazia sentido ou era tão claro.
Clareza de como conectar minha jornada
pessoal com o ciclo que se inicia de
empreendedorismo proﬁssional.
Energia de ter relembrado meus pontos
fortes/características principais e usar isso a
meu favor dentro desse processo.”

“Acho que saber que eu não estou sozinha
nesta jornada de intraempreendedorismo fez
toda diferença. Considerando a pluralidade
do grupo, também consegui entender que os
desaﬁos se apresentam de maneira bastante
similar, seja no governo, iniciativa privada e
ONG. As dinâmicas também me ajudaram
bastante a reﬂetir sobre o que eu quero,
como me vejo e tentar juntar os pedaços do
meus vários "eus"; isso foi bastante
importante pra mim pois ainda tenho muita
diﬁculdade de me ver como uma
intraempreendedora e reconhecer o meu
potencial, o que já ﬁz e o que eu quero fazer.”

