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CONTEÚDO PARA ASSOCIADOS DO ICCB 

Setembro de 2018 

 

Entre os dias 27 de agosto e 1 de setembro, a convite do Instituto 
Capitalismo Consciente Brasil, Raj Sisodia e Nilima Bhat discutem 
Liderança e Capitalismo Consciente em eventos, workshops e 
entrevistas. 

Raj Sisodia é cofundador do Movimento Capitalismo Consciente, 
professor e pesquisador na Babson College, e autor de diversos livros 
sobre a temática consciente. Nilima Bhat é facilitadora em 
transformação pessoal, palestrante internacional sobre cultura 
organizacional, e foi responsável por relações públicas de corporações 
como ITC-Welcomgroup, Philips India e ESPM STAR Sports. Unidos pelo 
Movimento Capitalismos Consciente, escreveram o livro “Liderança 
Shakti – O Equilíbrio do Poder Feminino e Masculino nos Negócios”. Na 
semana em que estiveram no Brasil, trouxeram reflexões sobre 
capitalismo e liderança consciente nos diversos eventos, workshops e 
entrevistas em que marcaram presença. 

 

A LIDERANÇA SHAKTI 

Liderança é um dos temas mais discutidos no mundo dos negócios – 
são diversos os livros, reportagens e artigos que se propõe a definir 
quais são as mais importantes características do líder eficaz e eficiente. 
A realidade é que o modelo de liderança atual está longe do ideal. 
Mulheres e homens, igualmente, utilizam-se de atributos puramente 
masculinos para assegurar seu poder. Estes desequilíbrios geram 
hierarquia em excesso, individualismo, agressividade, arrogância e 
cultura de punição em nossas empresas. 
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Em “Liderança Shakti – O Equilíbrio do Poder Feminino e Masculino nos 
Negócios”, Nilima e Raj propõe um novo tipo de liderança: Os líderes, 
independentemente de seu gênero, devem equilibrar internamente suas 
forças positivas masculinas e femininas, e desta forma serão capazes de 
criar um ambiente em que as pessoas terão “boa performance, e não 
burnout”. 

 

Na prática, o equilíbrio requer grande autoconhecimento. Ao perceber 
a recorrência de alguma força masculina negativa, como agressividade, 
o líder Shakti deve buscar sua força positiva do gênero oposto, como 
empatia. O mesmo vale para forças femininas negativas: quanto estiver 
carente, busque por força. As forças positivas também devem 
equilibrar-se: A criatividade só dá frutos para aqueles que são 
disciplinados. Desta forma, cria-se um círculo virtuoso de equilíbrio, 
autoconhecimento e consciência, impactando positivamente a vida 
pessoal e profissional. 

 

A JORNADA 

27 de setembro: Nilima é keynote speaker no IBGC 

Nilima Bhat iniciou sua semana no Brasil com o evento “Keynote 
Liderança Shakti”, no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, 
instituição referência no Brasil para desenvolvimento de práticas de 
Governança Corporativa. A palestra também contou com as presenças 
de Daniela Garcia, Diretora de Operações do ICCB, e Maria Silvia 
Monteiro, CEO da Plataforma e Negócios Liderança Shakti. 
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28 de setembro: LATAM Retail Show 

O Latam Retail Show é o maior evento para varejo, franchising, e-
commerce e shopping centers da América Latina. O Capitalismo 
Consciente Brasil marcou presença na edição de 2018 em dois painéis 
mediados por Hugo Bethlem, nosso Diretor Geral. No segundo painel, 
intitulado “Liderança Shakti – o equilíbrio do poder feminino e masculino 
nos negócios”, Nilima Bhat e Raj Sisodia falaram sobre seu livro. A 
participação foi encerrada com sessão de autógrafos dos autores. 

29 de setembro: Lançamento do livro “Capitalismo Consciente – 
Guia Prático” 

Raj Sisodia e Thomas Eckschmidt lançam o livro “Capitalismo 
Consciente – Guia Prático”, da Editora Vôo, em evento no Unibes 
Cultural organizado pelo Instituto Capitalismo Consciente Brasil. 

30 de Setembro: In Company Workshop no Bancoob 

Nilima Bhat, Raj Sisodia e Hugo Bethlem, foram a Brasília, na sede do 
Bancoob – Banco Cooperativo do Brasil, associado patrono do ICCB, 
onde palestraram sobre Capitalismo Consciente e Liderança Shakti para 
funcionários da empresa. 

31 de agosto - 2 de setembro: Workshop "Liderança Shakti na 
Jornada do Capitalismo Consciente" 

Raj Sisodia e Nilima Bhat conduziram um workshop profundo e 
transformador, realizado em parceria entre Instituto Capitalismo 
Consciente Brasil e Plataforma e Negócios Liderança Shakti. O 
workshop contou com a participação de 17 pessoas, que ficaram por 
três dias imersas em exercícios relacionados a jornada Shakti, estudo de 
casos de como empresas endereçam essas questões, cultivo de 
presença executiva e liderança consciente com propósito elevado. 

 

DEPOIMENTOS 

“A imersão conduzida por Nilima Bhat e Raj Sisodia não só aprofundou 
os elementos trazidos pelo livro, como possibilitou reflexões individuais 
e revelações para o equilíbrio das energias, essenciais para o 
autoconhecimento. Somente nos conhecendo melhor poderemos 
aprimorar nossa liderança e nossas jornadas heroicas. A imersão foi um 
excelente momento para o despertar dessas habilidades. A convivência 
com o grupo possibilitou troca de experiências e vivências que 
complementaram essa elevação de consciência. Por esta experiência, 
levo a convicção de que estamos abordando um estilo de liderança das 



 

4 
 

corporações e do estilo de vida que se preocupa em construir e deixar 
um mundo melhor, mais justo e equilibrado. Tive conhecimento do 
Shakti Leadership Fellows durante a imersão em São Roque e, 
imediatamente, me senti estimulada a aprofundar meus conhecimentos 
nesse estilo de liderança. Após refletir muito sobre a decisão de fazer a 
formação em San Diego, vejo que este é o caminho não só das 
lideranças, como de empresas e projetos que busquem o equilíbrio de 
suas atuações, como o projeto que estou elaborando no qual abordo os 
diversos vieses da Imagem feminina e, brevemente, da Imagem 
masculina também”. Elisa Tawil, Sócia da JL&Co e MTWL 

“Foi uma imersão profunda e intensa - um aprendizado de 
autoconhecimento e entendimento de propósito de vida para poder ser 
um líder realmente presente. Em termos de inciativa, o ICCB está no 
caminho certo ao proporcionar esse tipo de imersão pela qualidade dos 
palestrantes e dos assuntos tratados. Me surpreendeu o fato dos autores 
do livro terem participado durante toda a imersão. O momento de 
reflexão (meditação) na última parte foi profundo e impactante. Três 
dias de convívio full time permitiram uma grande interação entre todos 
os participantes, inclusive, com os professores, o que gerou um vínculo 
muito bacana de amizade entre todos”. Mario Giangrande 

 

REPERCUSSÃO NA MÍDIA 

https://epocanegocios.globo.com/Carreira/noticia/2018/09/chave-
para-uma-lideranca-melhor-segundo-esses-gurus-indianos.html 

https://revistatrip.uol.com.br/trip/o-indiano-raj-sisodia-consultor-de-
negocios-defende-liderancas-mais-femininas-nas-empresas 
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