O FUTURO É UM
TRABALHO INTERNO
Um protesto numa
praça, um martelo na
parede, uma estátua
tombada - esses são os
sinais visíveis de
mudança de regime.
Mas a mudança de
sistemas também
acontece sorrateiramente. Agentes de mudança
operam camuflados.
Invadindo culturas.
Envolvendo sistemas.
Transformando os
negócios. Trabalhando
para tornar o mundo um
lugar melhor de dentro
de seu cubículo. Eles
não esperam pelas
condições ideais. Eles
trabalham com o que
existe. Eles mudam de
onde estão.
A Liga de
Intraempreendedores é
uma hipótese: uma
hipótese que diz que
nossas antigas
instituições
têm o papel de nos
levar a um amanhã
mais próspero. Que
podemos desbloquear a
agência humana,
mesmo em meio a
organizações em escala
e sistematizadas. Que
podemos reprogramar
as empresas
multinacionais, as
burocracias e os
reguladores do mundo
com novas visões e
perspectivas.

Podemos
reprogramar as
empresas
multinacionais, as
burocracias & os
reguladores do
mundo com novos
visões &
perspectivas.
Que podemos entrar em
nosso escritório e trazer
nosso eu pleno para o
trabalho. Que podemos
derramar nossa pele como
meros recursos humanos e
assumir um papel mais
profundo como agentes de
mudança para a sociedade.
Que podemos usar a
infraestrutura existente de
maneira inteligente para
dimensionar inovações
emergentes e disruptivas.
Que podemos desbloquear
ativos institucionais para
enfrentar os desafios da
sociedade

Podemos
desbloquear ativos
institucionais para
enfrentar os
desafios da
sociedade.

Da mudança climática à
crescente desigualdade,
da escassez de
alimentos e escassez de
água à disseminação de
doenças globais, os
desafios que
enfrentamos são sem
precedentes na história
da humanidade. É por
isso que precisamos de
aliados trabalhando por
dentro. Atores que
trazem coragem,
convicção e um talento
especial para sistemas
de jogos e trazem
perspectivas
revolucionárias à vida.
Precisamos de
intraempreendedores desajustados,
independentes e
políticos - trabalhando
para atualizar as
competências e forçar
os limites de nossas
instituições. Agentes
que não têm medo de
assumir o "trabalho
interno".

Esses são os
intraempreendedores que
representam um
novo modelo
poderoso de
mudança de
dentro das paredes
e corredores do
poder.
Esses são atores que
ajudarão a fazer a
mudança acontecer.
Que ancorarão novas ide
ias, apelando a valores
antigos. Esses são os
intraempreendedores que
representam um novo
modelo poderoso de
mudança de dentro das
paredes e corredores do
poder. Nós os apoiamos.
E achamos que você
também deveria!

