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Reos Partners 
convidam você a experimentar o “Laboratório de Mudança – um curso 
sobre inovação em sistemas sociais complexos” 

Muitos dos  problemas atuais mais críticos  são 
caracterizados por uma enorme complexidade. 
Buscar soluções para resolvê-los utilizando apenas 
as  experiências do passado não é mais suficiente. 
Se continuarmos  a fazer o que sempre fizemos, 
vamos continuar a obter o que sempre obtivemos.  

Assim, para tratar os desafios sociais mais 
complexos temos que aprender a utilizar uma 
abordagem diferente. Esta abordagem não pode 
ser fragmentada,  mas  sim sistêmica; não pode ser 
confiada somente à autoridades e especialistas, 
mas sim incluir no diálogo todos os stakeholders; 
não pode ser baseada somente nas melhores 
práticas já existentes, precisa ser criativa e 
inovadora. 
 
Além disto, esta nova abordagem precisa basear-se 
na linguagem do amor – das conexões, dos 
relacionamentos e da totalidade – e ao mesmo 
tempo falar a linguagem do poder – da ação, do 
pragmatismo e da força. 

Este curso oferece uma oportunidade para 
aprendermos a abordagem do Laboratório de 
Mudança através  de uma aplicação prática e 
empírica a uma situação problemática  muito 
presente no Brasil e no mundo inteiro – a 
Mudança Climática.

Trabalhando a pergunta “Como abordar a 
complexidade da mudança climática?”   iremos 
vivenciar os 3 principais movimentos do 
Laboratório de Mudança: co-sentir, co-presenciar 
e co-criar. Utilizaremos uma combinação de 
práticas de diálogo, jornadas de aprendizagem, 
exercícios práticos, aulas expositivas e expressões 
artísticas e físicas. Assim desenvolveremos nossas 
habilidades para resolver com sucesso e 
tranqüilidade os problemas sociais mais 
complexos. 

Laboratório de Mudança
Um curso sobre inovação em sistemas sociais complexos

“O sucesso 
de uma 

intervenção 
depende das 

condições 
interiores do 
interventor.” 
– Bill O’Brien 
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O Laboratório de Mudança vem sendo utilizado 
para tratar os mais diversos problemas 
complexos como por exemplo: a sustentabilidade 
do sistema de alimentação global; os problemas 
de desnutrição da Índia, como também a busca 
de  soluções nacionais e comunitárias para 
resolver os problemas dos órfãos e crianças 
vulneráveis na África do Sul. 

Dois livros  recentes descrevem a prática e teoria 
que fundamentam esse trabalho: “Resolvendo 
Problemas Complexos: uma forma aberta de 
falar, ouvir e criar novas realidades” de Adam 
Kahane (2004) “Theory U: Learning from the 
Future as it Emerges” de Otto Scharmer  (2007). 

A quem se destina este curso? 

o Empresários, pessoas do governo e membros 
da sociedade civil que desejam conhecer uma 
nova abordagem para tratar problemas 
complexos. 

o  Líderes  de todos os níveis de uma organização 
que desejam ampliar suas  habilidades para ouvir, 
observar, conectar-se profundamente com os 
skateholders para inovar. 

o  Facilitadores e agentes de mudança que 
querem aprender a orientar grupos diversos a 
enfrentar seus desafios. 

o  Pessoas que estão envolvidas em inovação e 
construção de novas políticas  públicas e buscam 
engajar stakeholders que fazem parte de 
ambientes conflituosos. 

Reos Partners 

Reos Partners é uma organização international 
dedicada a apoiar e desenvolver habilidades para 
inovar em sistemas  sociais complexos. O nome 
Reos vem do grego “rheos”, que significa fluxo. 
Trabalhamos em todos  os continentes  e 
atualmente temos escritórios  em Cambridge 
(Massachusetts),  Londres,  Johannesburg e São 
Paulo.

A Facilitadora: 
Mille Bojer

Mille é uma facilitadora experiente e criadora de 
diálogos em grupos e processos de mudança. 
Transferiu-se recentemente para São Paulo para 
montar a Reos Partners no Brasil, após ter 
trabalho por oito anos na África do Sul. Seu 
trabalho recente com a Reos Partners na África 
do Sul concentrou-se em grandes projetos com 
várias partes interessadas, tratando dos  desafios 
do HIV/AIDS, órfãos e crianças vulneráveis em 
comunidades, bem como em nível nacional.

Como facilitadora profissional, Mille trabalhou 
anteriormente com uma gama de clientes 
internacionais, principalmente organizações  da 
sociedade civil, como a Climate Action Network, 
o Civicus: The World Alliance for Citizen 
Participation, Ashoka: Innovators for the Public, 
World Vision International, the Common 
Futures Forum, The African Network of Women 
with Disabilities,  SADC Civil Society Gathering 
for the World Summit or Sustainable 
Development e o Fetzer Institute,  além de um 
grande número de organizações da África do 
Sul.

É co-autora do “Mapping Dialogue”, um livro  
desenvolvido juntamente com a Nelson Mandela 
Foundation (Fundação Nelson Mandela), GTZ e 
o Taos Institute (Instituto Taos), que apresenta 
uma série de metodologias de diálogo,  além de 
princípios e abordagens importantes para 
dialogar.

Mille é, também, uma das  fundadoras do 
Pioneers of Change (www.pioneersofchange. net), 
uma comunidade de aprendizagem formada por 
jovens agentes de mudança em todo o mundo. 
Em seu trabalho no Pioneers of Change, 
desenvolveu uma larga experiência com 
facilitação de comunidades de aprendizagem, 
promovendo diálogo e também a construção de 
redes e organizações.

 

Data: 
27-29 de 

Novembro

Local:
Local próximo 

à cidade de 
São Paulo, a 
ser definido 

Investimento: 
R$1600,00 

(para 
empresas) 

R$1000
(para 

instituições 
sem fins 

lucrativos, 
autônomos e 
estudantes)

Inclui 
hospedagem 
com todas as 
refeições para 

os 3 dias.  

Por favor, não 
deixe o valor 

ser uma 
barreira para 

sua 
participação, 

entre em 
contato para 
informações 

sobre bolsas e 
descontos. 

Horários: 
Início às 9h no 

dia 27, e 
término às 17h 

do dia 29. Inscrição: 
Para realizar a sua inscrição, por favor, deposite o valor da inscrição na conta: 
Reos Consultoria em Sustentabilidade e Inovação  |  CNPJ: 09.446.565/0001-71
Banco Real  |  Agência: 0409
C/C: 6082466-9 
 e encaminhe o comprovante de depósito bancário, juntamente com a ficha de inscrição preenchida 
(anexado com este convite)  para changelab.br@gmail.com 
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