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“Nunca subestime o poder de um pequeno
grupo de pessoas comprometidas em 

mudar o mundo. Esse grupo é, de fato, 
o único que fez isso.” 

MARGARET MEAD
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Vivemos um momento de incerteza 
na nossa sociedade globalmente. 
Esta é uma oportunidade de não 
voltar ao mesmo, de criar o novo 
que queremos promover juntos 
como humanidade.

A Liga de Intraempreendedores 
é uma comunidade global de 
aprendizagem e prática formada 
por inovadores de impacto 
que trabalham a partir das 
organizações mais influentes com 
o objetivo de acelerar a agenda de 
desenvolvimento sustentável.

O Caleidoscópio Brasil 2020 
vem para reconhecer e conectar 
intraempreendedores de alto 
potencial que, com tenacidade 
e profunda humanidade, estão 
inovando e gerando impacto 
positivo para a sociedade a partir 
das organizações em que atuam.

Convite para participar DO CALEIDOSCÓPIO 2020 BRASILPrecisamos unir intraempreendedores  
para reconstruir o nosso sistema 

Os intraempreendedores 
selecionados para participar 
do Caleidoscópio Brasil 2020, 
terão acesso a uma comunidade 
de intraempreendedores de 
empresas, instituições públicas 
e ONGs para compartilhar e 
aprender a impulsionar a mudança 
#dedentroparafora.

O Caleidoscópio 2020 da Liga 
de Intraempreendedores | Brasil 
conta com a parceria da Gerdau, 
com quem compartilhamos valores 
comuns e a crença no poder do 
intraempreendedorismo.



A Liga dos Intraempreendedores 
é baseada em uma hipótese: que as 
instituições tradicionais têm um 
papel a desempenhar levando-nos 
a um amanhã mais próspero 
e sustentável.

Precisamos de todas as mãos 
disponíveis para promover uma 
economia sustentável e justa.

É por isso que, no Brasil, 
contamos com a parceria da 
Gerdau, Pares Estratégia & 
Desenvolvimento e Fundação 
Dom Cabral para fortalecer e 
crescer nossa comunidade de 
intraempreendedores.

Oferecemos para nossos membros 
uma plataforma a partir da qual 
líderes intraempreendedores 
podem aprimorar suas habilidades 
profissionais e humanas. 

QUEM NÓS SOMOS
A Liga de Intraempreendedores 

é uma comunidade 
global de aprendizado de 
intraempreendedores e 

catalisadores criando mudança 
#dedentroparafora.

POR QUE EXISTIMOS
Para destravar o potencial 

humano dentro das instituições 
mais influentes para criar um 

mundo sustentável.

ONDE ESTAMOS
Nossos membros podem ser 

encontrados em mais de 17 países, 
e expandindo, incluindo: Austrália, 

Brasil, Bulgária, Canadá, Chile, 
França, Alemanha, México, Peru, 

Espanha, Coreia do Sul,  
Singapura, Suíça,Uruguai,  

EUA e Reino Unido.

COMO TRABALHAMOS
Criamos impacto destravando 

o potencial humano, permitindo 
a aprendizagem entre pares e 
fomento de conexões críticas.
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Também agradecemos ao snossos 
apoiadores CEBDS, Capitalismo 
Consciente, Sistema B, 
Pacto Global, Yunus, Vedacit, 
Instituto Anga, Nex Coworking 
e RevistaPlurale por nos ajudar 
a ampliar esse importante 
movimento de mudança 
#dedentroparafora.



No cerne desta experiência 
está a oportunidade de conexão 
com um grupo de inovadores 
para compartilhar desafios e 
oportunidades, aprender uns com 
os outros, reabastecer, explorar 
possíveis colaborações e fazer 
parte, ativamente no Brasil, de um 
movimento global para mudar o 
sistema de dentro para fora. 

Teremos um espaço seguro para 
co-criar e apoiar uns aos outros 
e também para celebrar todo o 
avanço que conquistamos até aqui.

Acreditamos que, juntos, podemos 
encontrar o caminho para um 
modo de vida mais equilibrado e 
uma economia mais sustentável,  
em tempos tão incertos.

A participação dos 20 nomeados 
nos encontros do Caleidoscópio 
2020 será sem qualquer custo 
para adesão.

Após os encontros, os(as) mesmos(as) 
receberão o convite para tornarem-se 
membros da comunidade global da Liga de 
Intraempreendedores, participando de sua 
agenda mensal, e a integrar o Comitê Curador 
da Liga no Brasil. Tudo isso sob a contribuição 
anual de R$1.500.

Hoje, na Liga, temos mais de 350 membros em 
17 países que estão promovendo mudanças em 
diversas instituições influentes, como Adidas, 
Interface, Covestro, Nestlé, Unilever, Coca-
Cola, Farm Rio, BNP Paribas, Cidade de São 
Francisco, Governo da Austrália, WWF, CARE, 
entre tantos outros. .

O QUE É O 
CALEIDOSCÓPIO 2020? 
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O Caleidoscópio 2020 é 
um reconhecimento a 20 
intraempreendedores de alto 
impacto que vêm inovando 
para gerar impacto positivo 
na sociedade. 

Uma oportunidade para conexão 
e desenvolvimento de lideranças 
intraempreendedoras experientes 
no Brasil, que têm desenvolvido 
iniciativas inovadoras, de impacto 
positivo na sociedade e alinhadas 
com a estratégia da organização. 

Uma jornada online que 
permitirá ao intraempreendedor 
compreender seu trabalho num 
nível mais sistêmico, refletir sobre 
sua trajetória e seu caminho, para 
assim fortalecer sua capacidade de 
navegar pelo desconhecido.



Seja parte do 
CALEIDOSCÓPIO 2020 

O processo para ingresso no 
Caleidoscópio 2020 é composto 
por duas etapas:

#1
A nomeação de 
intraempreendedores(as) que já 
estão com iniciativas que geram 
impacto no território nacional  
- via formulário eletrônico.

#2
Seleção dos(as) mesmos(as) por 
meio de entrevistas realizadas 
pelos curadores da Liga no Brasil.

Para conhecer os critérios de 
seleção e fazer uma nomeação 
acesse este formulário 
até 07 de setembro.

Fique ligado!

Se você tem interesse em 
ser nomeado(a), coloque já 
em ação sua capacidade de 
engajamento!

Se você conhece algum(a) 
intraempreendedor(a) de 
impacto que deve conhecer 
e ser parte desse grupo, não 
deixe de nomeá-lo(a). 

Fique atento às datas-limite:

07/09 | Término das nomeações

28/09 | Divulgação dos selecionados

23/10 a 04/12 | Caleidoscópio 2020
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqvWHDcexeaphKngBlOKMshTnlz5NceG8Jw-ACex5s88at3A/viewform


JORNADA 
CALEIDOSCÓPIO 2020

#1
23 de Outubro 
Começando nossa 
jornada

Quem somos?

De onde viemos?

Por que estamos aqui?

#2
06 de Novembro  
Explorando o 
território

Qual sistema estou  
tentando mudar?

Onde me sinto preso?

Quais são as forças  
que estão me bloqueando / 
me apoiando?

#3
19 de Novembro  
Encontrando meu 
caminho

Do que preciso desapegar? 
O que está ficando claro?

Qual pode ser  
o próximo passo?

Como posso compartilhar  
minha visão com clareza?

#4
04 de dezembro  
Decolando juntos

O que estamos levando 
conosco?

Como apoiamos uns aos outros?

Como podemos caminhar 
juntos?

#5
Depois de novembro  
você vira:

Membro da Comunidade  
da Liga Brasil e Global

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.



RECONHECIMENTO
Queremos que o mundo se inspire com histórias de 
protagonismo e coragem. Os intraempreendedores 
selecionados contarão sua história em formato de vídeo, sendo 
amplamente divulgada nas redes da Liga.

CONVITE PARA REPRESENTAR O MOVIMENTO
INTRAEMPREENDEDOR NO BRASIL
Após a jornada, os selecionados poderão se tornar membros 
globais da Liga e integrar o Comitê Curador da Liga no Brasil 
no exercício 2021.

LÍDERES INTRAEMPREENDEDORES
O Caleidoscópio 2020 é um reconhecimento de  
intraempreendedores de alto impacto. Os 20 nomeados 
integram instituições influentes e possuem uma vasta 
experiência no processo de mudança e criação do ambiente 
intraempreendedor.

CAPACIDADE DE LIDERANÇA
Aprofundamento da  capacidade de liderança aprimorando 
habilidades como pensamento, inovação, criatividade, 
colaboração, solução de problemas e liderança de sistemas.

RELACIONAMENTOS CONFIÁVEIS
COM INOVADORES DENTRO
DE ORGANIZAÇÕES INFLUENTES 
Oportunidade de cultivar relacionamentos confiáveis com 
pessoas de organizações no Brasil e ao redor do mundo.

CAPACIDADE CRIATIVA COLETIVA 
Acesso a uma enorme variedade de projetos e maneiras de 
trabalhar, serão estimulados a pensar fora da caixa, abrindo 
novas ideias e oportunidades.

OPORTUNIDADE DE ALAVANCAR IMPACTO
Essa é uma oportunidade para trazer uma perspectiva 
de colaboração para o trabalho e levar o impacto para 
o próximo nível.
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Depoimentos de quem já fez parte desse tipo de encontro

“Faz sentido para nós 
intraempreendedores nos juntar para 

compartilhar nossas histórias de sucesso, 
nossos desafios e apoiarmos mutuamente 

para continuarmos sendo corajosos e 
ajudar a formar nosso pensamento” 

 
Maya Mehta  
BNP Paribas

“A maioria de nós intraempreendedores 
somos líderes atípicos. Estamos 

sendo pioneiros já faz anos e para isso 
precisamos de algum tipo de apoio e 

cobertura. A Liga nos dá o apoio  
de que precisamos.” 

 
miriam A. Sidibé,  

Global Social Mission Director,  
Unilever Lifebuoy

“Apoiamos a Liga porque acreditamos 
na necessidade de espaços de conexão 
e apoio para os intraempreendedores 
sociais que tem a coragem de mudar 
grandes organizações desde dentro” 

 
 

Markus hipp  
executive director,  

Bmw foundation



Como intraempreendedor, muitas vezes 
não existe um roteiro. Aprender com uma 

comunidade é simplesmente: mudar o jogo. 
 

Gib Bulloch, Founder Accenture  
Development Partnerships,  
Author, The Intrapreneur. 

Parceria:

Apoio:

Contato:

amc@ligadeintraempreendedores.org 

florencia@leagueofintrapreneurs.com
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