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VEJA O QUE 

JÁ FIZEMOS  
A responsabilidade de um mundo 

melhor começa com a construção de 

pessoas melhores. 

 

 

2017 demos nosso pontapé inicial, promovendo 

um fórum no Interior de São Paulo para mais de 150 

líderes debatendo sobre Diversidade, Saúde emocional 

Mindfulness e Cooperação. A manhã foi marcada por 

um encontro inusitado e inovador onde empresas 

como IBM, NATURA, SENAC e CCR compuseram 

uma valiosa discussão sobre o investimento no ser 

humano e os benefícios dessa estratégia de gestão. 

Sem dúvida uma grande inspiração para que 

pudéssemos continuar. 

2018 O Fórum aconteceu no parque HOPI HARI 

durante um dia inteiro, onde os mais de 200 líderes e 

RHs puderam trocar experiência sobre o que é a 

Felicidade dentro das organizações debatendo cases e 

histórias inspiradoras para um mercado mais saudável. 

Vimos o incrível case da empresa social YouGreen de 

felicidade na prática e durante o período da tarde 

tivemos mais de 6 oficinas e workshops incríveis para 

a capacitação e transformação dos participantes. Um 

dia inesquecível. 

CLIQUE AQUI E 

VEJA O VÍDEO 

CLIQUE AQUI E 

VEJA AS FOTOS 
CLIQUE AQUI E 

VEJA O VÍDEO 

CLIQUE AQUI E 

VEJA AS FOTOS 
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https://www.youtube.com/watch?v=7Kb57uA1flY
https://www.youtube.com/watch?v=hJhJzhB_eX8
https://www.youtube.com/watch?v=KciS87RPxJQ
https://www.facebook.com/pg/inovarhsp/photos/?tab=album&album_id=381534705607889
https://www.youtube.com/watch?v=hJhJzhB_eX8
https://www.facebook.com/pg/inovarhsp/photos/?tab=album&album_id=578495669245124


TOTAL DE PARTICIPANTES 

+540 TOTAL DE EMPRESAS 

+395 

 

1 2 
3 

MÍDIA EXPONTÂNEA 

+ 1500 

+30 
 

 

Publicações 

redes sociais 

Matérias em 

sites/blogs 

PATROCÍNIO 

36 

 

Patrocínios  

nos eventos 

NOSSOS 

NÚMEROS em  

2017 e 2018. 
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EMPRESAS QUE JÁ ESTIVERAM NO FÓRUM E ACREDITAM 

EM UMA NOVA LIDERANÇA CONSCIÊNTE. 
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EM 2019 VAMOS ALÉM  
... 

Gustavo Barros 

guba@institutoecoa.com.br 

11 9 91229192 
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O FÓRUM DA NOVA CONSCIÊNCIA pousa para conectar histórias e projetos que 

já vem transformando o mundo, à líderes que têm sede por uma nova era, 

endossado pela presença do maior pesquisador de mudança de cultura do mundo, 

o inglês RICHARD BARRETT e suas pesquisas de mais de 20 anos para mensurar 

e transformar culturas. 

O FÓRUM além disso, traz ao público de São Paulo, os projetos mais inovadores 

no que diz respeito do autoconhecimento e gestão da saúde emocional e relaciona 

a efetividade da mudança de cultura ao resgate de uma consciência mais humana e 

sustentável nas lideranças. Um evento divertido, sensorial e exclusivo para pessoas 

inspiradas de todas as áreas, que buscam aprender como fazer a transformação e 

que acreditam em um mundo mais humano. 

Serão mais de 200 líderes participando. Não somente líderes empresariais, mas 

todos aqueles que de alguma forma influenciam. Lideres do sistema de educação, 

sistema de saúde, comunitários e etc. Todos são bem-vindos e fazem parte desse 

Fórum para juntos promovermos a mudança no mundo.  

 

 

 

 

 

 

 

Guba - Sonhador do Fórum 
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SOBRE O 

FÓRUM EM 2019 
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PORQUE UM 

FÓRUM PARA 

FALAR DE UMA 

LIDERANÇA 

CONSCIENTE? 

Segundo a Exame(2016), os transtornos mentais e emocionais são a segunda 

causa de afastamento nas organizações.  

"No setor bancário, 253 pessoas se suicidaram com temas relacionados a trabalho 

no Brasil entre 1993 a 2005, pelos motivos de cargas excessivas, cobranças de 

metas inatingíveis, relações sociais superficiais e chefes autoritários .“ FGV 

"9 em cada 10 brasileiros no mercado de trabalho apresentam sintomas de 

ansiedade. Metade (47%) sofre de algum nível de depressão, recorrente em 14% 

dos casos.“ – ISMA -br 

A Organização Mundial da Saúde alerta que uma em cada quatro pessoas sofrerá com um 

transtorno da mente ao longo da vida. Apesar dos números, são raras as empresas que 

mantêm um programa de saúde psicológica e emocional para seus empregados. 
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UM LUGAR PARA 

QUEM ACREDITA 

EM UM MUNDO 

MAIS CONSCIÊNTE 

E HUMANO 

Criamos o FÓRUM, para convocar todos aqueles que despertam para o 

chamado de transformação desse consciente de escassez, que sentem 

dentro o desejo de mudança pessoal para uma nova era que pede a união 

de líderes, influenciadores, gestores e todos que possam replicar e levar 

essa nova consciência a diante, multiplicando em rede o poder de 

comunicar uma nova maneira de construir a vida humana mais saudável e 

com resultados positivos.  

.  



Para fazer a mudança significativa, é necessário que cada um tenha 

uma visão sistêmica de sua própria história, cultura e valores sociais. 

Ter o conhecimento e a compreensão dos motivos que o levam a 

pensar, sentir e agir de maneiras repetidas e questionar os motivos que 

o levaram até esse pensamento. Resultando em uma expansão da 

consciência e uma nova forma de ver o mundo por uma nova 

perspectiva interna. Isso é Autoconhecimento. 

Escolhemos falar com as lideranças, porque nosso desejo e 

necessidade de mudança enquanto humanidade e gestão de pessoas 

é urgente, e para isso requer a construção de uma nova estratégia 

séria e eficaz sobre cultural changing. Ao levarmos esse conhecimento 

para líderes, ou servirmos de espaço para conversa entre eles, criamos 

uma nova forma de pensar, empoderando o processo de mudança e 

criação de uma nova consciência. 

PORQUE 

ESCOLHEMOS 

FALAR COM A 

LIDERANÇA? 
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A BIBLIOTECA PARQUE VILLA LOBOS em São Paulo, é o espaço onde 

iremos nos encontrar para trocar e aprender sobre novas ferramentas de 

mudança, unindo forças para criar sinergias e movimentos em projetos para 

o bem da humanidade. Onde vivenciaremos um momento de fortalecimento 

intelectual e emocional para seguirmos transformando. 

É hora de entendermos a raiz dessas dores, ligadas às crenças e valores da 

liderança atual. Mostrar uma nova perspectiva profissional, de mercado e de 

consciência. É hora de falarmos como criar pequenos e novos organismos 

de defesa para lidarmos com as nossas emoções, influenciar pessoas para o 

bem e engajar novas estruturas.  

É hora de ser a mudança. 



Richard Barrett 

 

Conceituado autor e pesquisador na área de Liderança corporativa e 

organizacional, chega para o Fórum com sua palestra encantadora sobre a 

mudança da cultura, com foco em sua principal teoria: NÍVEIS DE 

CONSCIÊNCIA, publicada e utilizada nos principais e mais atuais modelos de 

desenvolvimento Humano.  

O GURU INGLÊS" da transformação de Cultura  vem com muita honra, nos 

contar sobre seus 20 anos de pesquisas baseada em valores pessoais, 

organizacionais e de liderança, nos mostrando não só seu jeito humano e 

simples de lidar com as pessoas, mas a eficiência e a prática dos 

mapeamentos a partir dos níveis de consciência para a mudança e criação de 

cultura. 

VEJA +  
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https://www.forumnovaconsciencia.com.br/palestrantes


VEJA +  

"AQUILO QUE VOCÊ CONSEGUE MEDIR, VOCÊ CONSEGUE GERENCIAR" 

Richard Barrett é atualmente um dos maiores especialistas em Cultura e Desenvolvimento 

de Liderança. Ele fundou em 1995 o Barrett Values Centre com a visão de criar 

Organizações Dirigidas por Valores, pois estas serão as empresas de maior sucesso no 

século XXI. Para isso ele criou o modelo dos Sete Níveis de Consciência e os instrumentos 

para medir a consciência de indivíduos, grupos, organizações e nações. Além disso, 

desenvolveu o sistema de desenvolvimento de liderança chamado O Novo Paradigma da 

Liderança, um programa completo para desenvolver a liderança em todos os tipos de 

organizações. 

O diferencial dessa metodologia é que ela permite medir em que estágio de 

desenvolvimento uma entidade – pessoa, equipe, empresa ou instituição – está (seu nível 

de consciência), e quais os passos necessários para que ela seja capaz de  realizar todo o 

seu potencial (programa de desenvolvimento customizado). 
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JOÃO PAULO PACÍFICO 

PALESTRA: QUE JOGO VOCÊ QUER JOGAR?  

Fundador do Grupo Gaia, com mais de R$16 bi em operações, João vem 

revolucionando a relação entre pessoas e empresas no mercado financeiro, 

trabalhando pilares como felicidade, propósito e impacto social. No fórum 

desse ano, João Pacifico convida as pessoas para refletirem sobre o jogo 

jogado pelas pessoas, pelas empresas e pelo mundo. Será que realmente todo 

jogo precisa ter um vencedor? E se a regra do jogo for que as regras podem 

mudar? Ao apresentar o conceito de Jogos Finitos e Infinitos, João explora o 

case do Grupo Gaia e sugere como pessoas e empresas podem agir por um 

mundo melhor, mais justo e mais feliz. 

WWW.FORUMNOVACONSCIENCIA.COM.BR 



PEDRO IVO 

PALESTRA: ESPIRITUALIDADE NA PRÁTICA ORGANIZACIONAL 

Autor do livro “Empresas Espiritualizadas – Amor e Propósito na transformação 

do mundo corporativo” e criador e facilitador da metodologia “Despertar do 

Coração”, no qual orienta pessoas em uma jornada de cura em direção ao 

amor, Pedro chega pra nos contar sua experiência na transformação de 

empresas espiritualizadas e traz sua visão de mundo inovadora para a a 

transformação em organizações mais conscientes. Um case brasileiro de que é 

possível. 
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RODRIGO SANTINI 

PAINEL LIDERANDO COM ALMA 

 

Atualmente é responsável pela Missão Social na Ben & Jerry’s Brasil, uma das 

primeiras marcas ativistas no mundo. No país, é responsável pela agenda 

ativista, tendo como um dos principais focos a questão LGBT+. É também 

membro do board do Greenpeace Brasil. Também atuou como Diretor Executivo 

da Childhood Brasil, organização internacional que trabalha pelo enfrentamento 

a violência sexual contra crianças e adolescentes.  

 

Rodrigo compõe esse painel incrível, para trazer a força do olhar social e 

inclusivo como fundamento básico para uma organização e uma vida mais 

humanizada e espiritualizada. 
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LAÍS COSSERMELLI 

PAINEL LIDERANDO COM ALMA 

 

Agente de transformação cultural no Brasil, Alemanha, Itália, China e Suíça Laís 

foi  diretora global em Change Management na Bosch Suíça. Especialidade em 

processos de facilitação de grupos e  desenvolvimento da Liderança para 

sustentar a transformação ágil. Mestranda em Psicologia Transpessoal na 

Universidade Liverpool John Moores no Reino Unido e praticante de 

Mindfulness, Laís se junta ao nosso painel para um bate papo sobre o perfil da 

nova liderança no mercado e conta como foi suas histórias com a mudança de 

cultura na prática. 
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CLÁUDIO THEBAS 
PALESTRA: A ESCUTA COMO FORMA DE LIDERANÇA 

 

Cláudio Thebas é escritor, palhaço e educador pós graduado em pedagogia da 

cooperação. É criador de vários projetos de transformação social e conexão 

humana como o playmonday - transformadores de instantes e as forças 

amadas. É fundador do Laboratório de escuta e convivência. 

Sua investigação a Escuta pode ser conferida na Web série Fala que eu não te 

escuto e no livro O palhaço e o Psicanalista, escrito a 4 mãos com o 

Psicanalista Christian Dunker, Editora Planeta. Foi palestrante do Tedx Jardim 

Botânico no Rio de janeiro e vem ao INOVARH nos contar um pouco mais 

sobre a importância e os milagres da ESCUTA na liderança do futuro e na 

relação com as pessoas. 

WWW.FORUMNOVACONSCIENCIA.COM.BR 



CAMBISES BISTRICK 

DINÂMICA SOBRE COOPERAÇÃO NA LIDERANÇA 

Convidamos o "camba"  para esse fórum, para contar um pouco mais 

da sua incrível trajetória com os JOGOS COOPERATIVOS dentro de 

organizações e da maratona em ser professor em pedagogia da 

cooperação. Levando um momento de dinâmica e construção entre 

os participantes do evento.  
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CAMBISES BISTRICK 
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GUBA 
APRESENTAÇÃO E CONDUÇÃO  DOS PAINEIS 

Publicitário, administrador e marketeiro de Formação. Facilitador de grupos, terapeuta e 
coach por opção. Empreendedor, gay e criativo por natureza, GUBA assumiu com coragem 
seu chamado, deixando para trás nos seus 30 anos uma cadeira e um salário de executivo 
(depois de um esgotamento mental), para se dedicar totalmente a mudança que gostaria 
de ver no mundo sonhando e criando o instituto ECOA e o Fórum da NOVA CONSCIÊNCIA 
com seu parceiro.  

Entendendo que não havia saída mental para qualquer situação emocional, GUBA passou a 
estudar e se dedicar totalmente ao assunto da espiritualidade integrada ao 
autoconhecimento, fundando o Instituto ECOA e levando às pessoas um real significado de 
se assumirem em essência e de se responsabilizarem pela mudança para uma vida 
mentalmente mais saudável, abundante e feliz. 

Em suas reflexões e meditações traz temas para que as pessoas enxerguem além da 
capacidade de visão limitada, construindo uma visão sistêmica para que as pessoas criem 
uma nova perspectiva em cima de crenças, podendo transformar e levar o melhor de sí 
para uma nova ótica e apreciação de ser quem realmente é e veio para ser. 
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EMPRESAS CONSCIÊNTES E HUMANAS 
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Quando levamos novos conhecimentos para a liderança, criamos empresas 

mais conscientes e engajadas para o propósito de transformação e 

influência do todo.  

De acordo com a metodologia do Richard Barrett, quando criamos novas 

perspectivas a nível de transformação no que diz respeito a valores 

pessoais, da liderança e da organização, aliviamos o senso de controle e 

autoestima criando um engajamento maior e um propósito de existência 

mais coerente.  Potencializando resultados financeiros em até 4x mais.  
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PENSAR 

(CRIAR A CONSCIÊNCIA) 

O 1º Passo é fazer com que a nova 

liderança pense sobre as formas e 

padrões que veem liderando até então 

criando uma consciência sobre esse 

formato. 

 

.  

SENTIR AGIR 

(PERCEPÇÃO) 

O 2º Passo é perceber em seu interior e 

validar quais sensações e benefícios 

internos e externos o modelo de liderança 

que exerce tem sido benéfico para sí e 

para o outro (Liderados, comunidade, 

família e etc.) 

 

.  

(FAZER DIFERENTE OU 

POTENCIALIZAR) 

O 3º Passo é o de reconstrução, quando 

criamos a consciência de como fazemos e 

percebemos o que essa informação causa 

dentro e fora, somos capazes de realizar 

conscientemente alternativas para uma 

liderança mais efetiva na prática. 

 

.  

NOSSA ABORDAGEM É DE DENTRO PARA FORA.  

PARA MUDAR O ENTORNO, PRECISAMOS MUDAR A NÓS MESMOS 
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PALESTRA  

(CRIAR A CONSCIÊNCIA) 

Escolhemos as palestras e painéis do 

Fórum, para mostrar e exemplificar 

novas formas e formatos de fazer a 

diferença na liderança. Tanto para 

líderes que buscam uma nova 

perspectiva, quanto para líderes que 

querem endossar e potencializar suas 

linhas de pensamento 

 

.  

VIVÊNCIAS WORKSHOPS 

(PERCEPÇÃO) 

Durante o Fórum, realizamos vivências e 

dinâmicas práticas onde o líder consegue 

junto a outros líderes criar percepções 

sobre os desafios da própria liderança, um 

movimento prático para uma auto 

percepção dentro dos espectros 

apresentados nas palestras e painéis. 

(FAZER DIFERENTE OU 

POTENCIALIZAR) 

A partir disso, promovemos workshops 

rápidos para ensinar o líder como levar as 

ferramentas de aprendizado para sua área 

de atuação e quais os suportes e apoios 

necessários para manter-se no caminho 

do desenvolvimento. 

 

.  

COMO O FÓRUM CONSTROÍ E SUPORTA UMA LIDERANÇA CONSCIÊNTE 

E ATIVA PARA A MUDANÇA? 



O pensamento coletivo sobre mudança de mundo e nova consciência, 

está ligado diretamente ao poder de influência que uma pessoa é 

capaz de exercer sobre outras.  Já um conjunto de comportamentos, 

pensamentos e ações, iguais ou semelhantes, feitas por um grupo de 

pessoas é chamado de CULTURA.  

A cultura da escassez, é aquela da qual vivemos conscientes de que 

para chegar a um estado de plenitude e felicidade, devemos batalhar, 

competir e ser melhor que o outro. Uma cultura que é ensinada desde 

criança pelos pais, na escola pelos sistemas de ensino e potencializada 

em nossa vida adulta.  Quando passamos ter autonomia para escolher 

que caminho seguir e não conhecemos outro, geramos dentro de nós 

sentimentos de incapacidade, de frustrações e falta de reconhecimento. 

Resultando em desequilíbrios emocionais, consequências físicas e 

controle exagerado. Algo mais do que familiar na vida moderna. 

PARA MUDAR, É 

NECESSÁRIO 

ENTENDER 

NOSSA 

CULTURA 
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PORQUE PARTICIPAR DESSE FÓRUM? 
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NETWORKING
  APRENDIZADO  

METODOLOGIA  
APLICAÇÃOPRÁTICA  

CAUSA SOCIAL
  

RESULTADO  

SAÚDE EMOCIONAL  

CONSCIÊNCIA  
CONHECIMENTO  

PROJETOS DO BEM  NOVA CULTURA  
WORKSHOPS  

RODAS DE CONVERSA  

LÍDERANÇA 4.0  

GESTÃO HUMANA  

EQUILIBRIO MENTAL  
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LÍDERES 

EMPRESÁRIAIS  

Empresas que buscam inovar que 

querem potencializar seus resultados 

acreditando em uma nova abordagem. 

PARA QUEM É ESSE FÓRUM? 

LÍDERES EM 

GERAL  
Líderes do sistema de ensino, 

comunidades,  associações que 

buscam alternativas para engajar  

pessoas e potencializar 

conhecimentos. 

RECURSOS HUMANOS E 

GESTÃO DE PESSOAS 

Áreas estratégicas dentro de organizações 

que visam levar e potencializar projetos de 

mudança de cultura, engajamento de 

liderança e empoderamento de equipes. 
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CONSULTORES, MENTORES 

E COACHES 

Profissionais que trabalham com 

desenvolvimento humano que buscam 

aprimorar seus conhecimentos, fazer 

networking, criar novas perspectivas 

para a mudança no mundo. 

EMPRESÁRIOS E 

EMPREENDENDORES 

Empreendedores sociais e empresários 

que buscam novas competências e 

habilidades para novas alternativas de 

negócio e estratégias de networking. 

PARA QUEM É ESSE FÓRUM? 



Garantia do amor de 

volta. 

R$ 1.500 

Felicidade não se 

compra? 

ABUDÂNCIA 

Tudo que vai, 

volta. 

1. Marca no Telão  

2. Comunicação Online (Site) 

3. 2 Ingressos (Valor de R$ 540) 

4. Distribuição de Folhetos 

5. Mailing de Participantes 

AMOR FELICIDADE 

R$ 3.500 R$ 5.500 

1. Marca no Telão  

2. Comunicação Online (Site) 

3. 4 Ingressos (Valor de R$ 540) 

4. Distribuição de Folhetos 

5. Mailing de Participantes 

6. Stand de Pallet para exposição 

 

1. Marca no Telão  

2. Comunicação Online (Site) 

3. 6 Ingressos (Valor de R$ 540) 

4. Distribuição de Folhetos 

5. Mailing de Participantes 

6. Stand de Pallet para exposição 

7. Agradecimento no Palco 

8. Vídeo promocional no Telão 

9. Capa de cadeira 

10 cotas 5 cotas 3 cotas 

Olhamos para uma 

economia circular e 

consciente.  

10% da cota é destinada a 

projetos sociais de apoio 

da Biblioteca Villa Lobos. 

Os outros 90% é para 

produção do evento.  
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COTAS DE  

PATROCÍNIO: 

 



Vamos aproveitar um período do dia para reservar alguns espaços na 

própria biblioteca para poder levar vivências dinâmicas e Workshops para a 

liderança presente no fórum. 

Separamos esse período para fazermos várias programações diferenciadas 

e networking entre os líderes, colocando em prática tudo o que foi vivido 

durante a experiência do dia anterior. Um ambiente de aprendizagem 

mesmo!  

Você poderá  propor o tema, divulgar sua empresa e ainda fazer networking 

com os líderes presentes apresentando uma proposta dinâmica, durante 

1h30 sendo uma média de 40 pessoas e empresas inscritas por oficinas.  

Ao escolher a cota da oficina, você recebe:  

2 Ingressos no valor de R$ 530,00 cada/ Marca no Telão / Comunicação 

Online (Site) /  Distribuição de Folhetos/ Mailing de Participantes e 1:00 para 

poder levar sua oficina.  

 

 

WORKSHOPS 

Quer levar uma vivência 

para o Fórum? 

R$ 2.000 (Em 2x) 

OFICINA 
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A vista 

10% Desc 

3 INGRESSOS 5  INGRESSOS 10 INGRESSOS 

COTAS DE INGRESSOS COM DESCONTO (para parceiros) 
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20% Desc 30% Desc 

Em 2X. Em 3X. 

 

1. Entrada no evento 

2. Certificado de participação 

3. Participação dos Workshops 

 

VALOR DO 

INGRESSO:  

R$ 540,00  

 

1. Entrada no evento 

2. Certificado de participação 

3. Participação dos Workshops 

 

1. Entrada no evento 

2. Certificado de participação 

3. Participação dos Workshops 

 

R$ 486 cada 

 

R$ 432 cada 

 

R$ 378 cada 

 



VAMOS JUNTOS NESSA? 

Gustavo Barros 

guba@institutoecoa.com.br 

11 9 91229192 

Gustavo Barros 

guba@institutoecoa.com.br 

11 9 91229192 
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