
Como podemos 
trabalhar juntos  
para resolver os 
problemas que 
criamos? 



A Reos Partners é uma empresa social 
internacional que sabe como facilitar 
mudanças sistêmicas efetivas. 

Ao longo dos últimos 20 anos, desenvolvemos 
e facilitamos projetos de mudanças sistêmicas 
e construímos um rigoroso conjunto de 
métodos transformadores para endereçar 
desafios complexos e estagnados. 

Usando uma abordagem pragmática e 
criativa, realizamos parcerias com governos, 
empresas e organizações da sociedade civil 
para atuar sobre algumas das questões mais 
importantes da humanidade: educação, 
saúde, alimentação, energia, meio ambiente, 
desenvolvimento, justiça, segurança e 
paz. Constantemente ajudamos pessoas 
mergulhadas em meio à complexidade, à 
confusão e ao conflito a trabalharem juntas 
para a construção de novas realidades e de 
um futuro melhor.

“ Toda vez que trabalho com a Reos eu aprendo alguma coisa. 
Como elevar inquérito sobre retórica.” 

— TATJANA VON BORMANN, WWF



O ponto de partida para a transformação sistêmica é uma coalizão diversa que 
está pronta para desafiar o status quo. Cada um de nossos projetos reúne todas 
as partes interessadas envolvidas em um sistema: políticos, ativistas, executivos, 
generais, guerrilheiros, sindicalistas, artistas, pesquisadores, religiosos, líderes 
comunitários... Diversidade pode ser encarada como um problema, mas está no 
coração de sua solução. Trabalhando como guias, nós engajamos pessoas com 
diferentes perspectivas e interesses a colaborarem juntas em preocupações 
compartilhadas. Isso cria os caminhos para as transformações sistêmicas cruciais. 

Juntos nós ajudamos você a desafiar 
o status quo.

“  É preciso que todos os jogadores estejam em campo 
para transformar a realidade atual.”

—  MEMBRO DA EQUIPE ALIANÇA BHAVISHYA PARA A 
NUTRIÇÃO INFANTIL, ÍNDIA



Métodos comprovados               
para a mudança sistêmica.
Os projetos da Reos Partners acontecem em três escalas: eventos de poucos dias, 
processos de vários meses e plataformas que operam por anos. Um único evento 
pode resultar em novas ideias, relacionamentos e capacidades, enquanto uma 
plataforma de longa duração pode possibilitar novos experimentos, iniciativas e 
movimentos — e, em última análise, transformação sistêmica.

Adotamos abordagens customizadas para cada situação, mas muitas vezes aplicamos 
pelo menos um de quatro métodos comprovados: entrevistas-diálogo, jornadas de 
aprendizagem, cenários transformadores e laboratórios sociais. Oferecemos também 
treinamento e acompanhamento para desenvolver as capacidades e competências 
que permitam o trabalho de mudanças sistêmicas duradouras.

“Nós temos uma nova perspectiva de cooperação.”
—  MINISTRA DE RELAÇÕES EXTERIORES DA COLÔMBIA,                 

MARÍA ANGELA HOLGUÍN

Métodos

Laboratórios Sociais
Essas plataformas, desenhadas para experimentos intensivos de longo prazo, combinam 
múltiplos eventos e processos. Reconhecendo os problemas como sintomas, os laboratórios 
reúnem pessoas de todo o sistema para buscar as causas e, em seguida, colaborar na elaboração 
e teste de protótipos de iniciativas reais destinadas a abordar os problemas pela raiz. 

Cenários Transformadores
Enquanto a maioria das metodologias de planejamento concentra-se em adaptar-se ao 
futuro, o processo de cenários transformadores visa também dar forma ao futuro. Esse 
estruturado e criativo método envolve vários eventos ao longo de vários meses e auxilia 
diversos atores a descobrir o que eles podem e devem fazer para influenciar o futuro.

Jornadas de Aprendizagem
A melhor maneira de entender as diversas dimensões de um sistema é explorá-lo em 
primeira mão, juntos. Jornadas de aprendizagem consistem em visitas a pessoas, projetos 
e lugares importantes, pelos quais a equipe visitante pode desenvolver compreensão 
compartilhada e real sobre o sistema que ela busca influenciar. 

Entrevistas-Diálogo
Conversas em profundidade com os líderes de todo um sistema aumentam a compreensão 
e a energia. Nós conduzimos as entrevistas, fazemos sua síntese e espelhamos de volta 
alguns padrões, identificando um terreno comum para a ação. O resultado desse processo é 
um olhar excepcionalmente sincero e reflexivo sobre a situação. 



Nossa Teoria de Mudança

1. Ponto de partida

Uma coalizão diversa de líderes considera que sua situação é inaceitável ou 
insustentável e que não pode ser transformada de forma unilateral, direta ou imediata.

Equipe proveniente de todo o sistema. O primeiro pré-requisito é uma equipe 
composta por atores influentes e perspicazes que representem as diversas facetas de 
um sistema.

Guias experientes. Colaboração em problemas caracterizados por alta 
complexidade, confusão e conflito requer facilitação especializada. 

Forte container. A fim de experimentar novas formas de atuação, de relacionar-
se e de estar presente, a equipe precisa, para fazer seu trabalho, de um espaço 
estruturado, que seja adequado física, psicológica e politicamente.

Recursos suficientes. Recursos sociais, humanos e financeiros devem estar 
disponíveis em uma escala correspondente à dimensão do desafio. 

Abordagem generativa. Um método criativo e experimental que envolve os membros 
da equipe de maneira integral – mente, coração e mãos – permite resultados além dos 
esperados.

“ Vi como, ao começarmos com algo pequeno, forças grandes 
podem ser e serão transformadas.”

— GRACE O’SULLIVAN, PARTICIPANTE DO FLIP THE CLINIC

 Ingredientes para a
transformação sistêmica.

5. O que emerge

A situação foi transformada por meio de novas alianças,    
narrativas, abordagens, políticas e/ou instituições

2. O que é necessário

Uma equipe representativa 
Guias experientes

Forte container 
Recursos suficientes

Abordagem generativa

4. O que é produzido

Relacionamentos
Entendimentos 

Capacidades
Compromissos

Iniciativas  

3. Métodos

Eventos Processos Plataformas



Progresso real nos desafios 
vitais em todo o mundo.
Nós aprendemos que não há nenhuma solução rápida: mudança sistêmica requer 
tempo, energia, recursos e habilidade. Com esses ingredientes, nossos projetos 
mais bem-sucedidos conquistam vida própria, gerando redes, alianças e ecologias 
resilientes.

ESTADOS UNIDOS

Laboratório de Inovação em 
Eletricidade
Quebrando as barreiras para uma rede elétrica 
renovável e resiliente

PAÍSES BAIXOS

Pluk Plataforma 
de Aprendizagem 
Uma cooperativa 
nacional criando e 
apoiando laboratórios 
sociais desde 2004

AUSTRÁLIA 

Saúde Aborígine 
Curando a crise na saúde de várias 
gerações, começando em suas raízes 
coloniais

ÁFRICA DO SUL 

Rede de Liderança e 
Inovação para Crianças
Facilitando a colaboração em grande 
escala em nome de órfãos desde 2007

AMÉRICAS 

Cenários para o 
Problema das Drogas 
Um consenso sem precedentes sobre 
como lidar com as drogas nas Américas

GLOBAL

Laboratório de 
Alimentação Sustentável 
Exemplos de cadeias de abastecimento 
alimentar sustentáveis desde 2004

GLOBAL

Laboratório de 
Oceanos Sustentáveis  
Iniciando uma resposta 
estratégica para a gestão 
marinha sustentável

“ A maior e mais 
promissora 
iniciativa de 
mudança sistêmica 
que eu conheço.”

—  Peter Senge,  
MIT

“ Estamos vendo os 
mesmos desafios 
com novos olhos.”

—  Participante da 
oficina

“ O único fórum em 
que estive no qual 
todas as partes 
falaram aberta e 
honestamente.”

—  William Bird, Media 
Monitoring Africa

“ Opções realistas, 
sem preconceitos 
ou dogmas.”

—  Presidente da 
Colômbia, Juan 
Manuel Santos

Projetos

“ Uma oportunidade 
única para 
colaborarmos em 
nosso objetivo 
comum de um futuro 
com energia limpa.”

—  Angie Beehler, 
Walmart



ÍNDIA

Aliança Bhavishya
Cocriando e dimensionando 
soluções para a desnutrição 
infantil

SUL DA ÁFRICA

Laboratório de Alimentação                   
do Sul da África
Aumento da segurança alimentar pela transformação da 
agricultura desde 2009

CANADÁ 

Canadás Possíveis 
Semeando um diálogo nacional sobre 
como moldar o futuro de uma nação

BRASIL

Cenários para a Educação 
Básica
Contribuindo para o debate público 
sobre o futuro da educação

ESTADOS UNIDOS

Flip the Clinic 
Melhorando a assistência à saúde por 
meio da colaboração entre paciente e 
profissional de saúde

“ Flip the Clinic 
está criando a 
possibilidade de um 
novo sistema.” 

—  Atul Gawande, 
cirurgião, pesquisador 
de saúde pública

“ Demonstra a 
riqueza que 
pode surgir do 
engajamento 
de diversas 
perspectivas.”

—  Alison Lawton, Mindset 
Social Foundation

“ Fundamental para 
compreender os riscos 
e as oportunidades das 
democracias latino-
americanas.”

—  Pedro Abramovay, 
Open Society  
Foundations

REINO UNIDO 

Laboratório de 
Saúde Mental
Testando novas abordagens 
orientadas para o usuário 
dos serviços de saúde 
mental

AMÉRICA LATINA

ALerta Democrático
Catalisando conversas estratégicas sobre 
o futuro da democracia com importantes 
atores locais, nacionais e regionais

“ Eu não aprendo isso 
lendo pesquisas.”

—  Participante 
da jornada de 
aprendizagem 

“  Eu acho que o eLab vai acelerar a transição 
por talvez uma década.”

— AMORY LOVINS, ROCKY MOUNTAIN INSTITUTE

“ O grande desafio 
foi encontrar uma 
solução dentro 
de um grupo tão 
distinto.”

—  Cleuza Rodrigues 
Repulho, Undime 



Vamos trabalhar juntos.
Como podemos ajudar você a avançar em suas questões mais 
importantes e complexas? Reos Partners trabalha com uma abordagem 
personalizada para cada situação. Para conversar sobre suas questões e como 
podemos desenhar projetos entre em contato com um dos nossos escritórios. 
Estamos à disposição para falar com você.

BRASIL

São Paulo +55 11 3257.5059
saopaulo@reospartners.com

SUL DA ÁFRICA

Johannesburg +27 11 788.8089
johannesburg@reospartners.com

AUSTRÁLIA

Melbourne +61 3 9418.3777
melbourne@reospartners.com

Sydney +61 2 9003.0930
sydney@reospartners.com

AMÉRICA DO NORTE

Cambridge +1 617 401.2650
cambridge@reospartners.com 

Montréal +1 514 212.0321
montreal@reospartners.com

EUROPA

Den Haag  +31 6 417.156.00
thehague@reospartners.com

Escritórios

reospartners.com


