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Este documento é o terceiro da série Cadernos de cola-

boração extrema, que, como dissemos nos anteriores, são 

nossas notas de viagem acerca de uma exploração que a 

Humanidade está vivendo, e da qual temos tido o privilégio 

de sermos participantes ativos e ativas. Essa exploração 

é o resultado da tensão entre os enormes desafios 

que encaramos como espécie e as crescentes 

capacidades de que dispomos graças às tec-

nologias de informação e comunicação, e às 

práticas possibilitadas por tais tecnologias. 

Nossa geração vive o estranho paradoxo de 

estar, por um lado, sob a ameaça da mudança 

climática e suas consequências, assim como 

de outros males igualmente severos e perigosos 

resultantes da nossa incidência sobre o meio em 

que vivemos e, por outro, de ser a primeira a contar 

com a extraordinária possibilidade de colaborar de 

forma massiva em uma escala nunca antes sonhada.

É essa capacidade extraordinária, que chamamos de “colaboração 

extrema”, a que buscamos desvelar nessas notas. Fazemos isso a 

partir da nossa própria experiência e do trabalho de outras equipes 

que nos inspiram diariamente.

No primeiro caderno mostramos como a colaboração extrema é um 

fenômeno social, político e cultural complexo, que se pode observar 

em um certo número de iniciativas recentes no mundo. Ao mesmo 

tempo, é uma possibilidade para aqueles que buscam de forma 

comprometida transformar suas sociedades e seus entornos a fim 

de assegurar que as futuras gerações tenham uma oportunidade 

de viver dignamente e em paz.

Partimos de certas premissas. A primeira é que os desafios da 

humanidade estão bem representados nos Objetivos de Desen-

volvimento Sustentável (ODS) impulsionados pela ONU. Sabemos 

que sua articulação ou os indicadores que os compõem são discu-

tidos em alguns contextos, muitas vezes por razões que 

compreendemos ou até concordamos. Mas nos parece 

que, até o presente momento, são a melhor versão de 

uma visão panorâmica sobre as mudanças das quais a 

humanidade precisa para cuidar de nós, que vivemos 

hoje, e dos que viverão no futuro. 

Nossa segunda premissa é que a governança mun-

dial, ou seja, o conjunto de instituições públicas 

que lideram os governos e as organizações mul-

tilaterais, não é capaz de lidar por conta própria 

com a complexidade dos desafios e a veloci-

dade que requer a transformação. No primeiro 

caderno discutimos esta premissa com maior 

profundidade, mas basta assinalar que segundo 

os informes da ONU ainda antes da pandemia do 

COVID-19 nenhum dos ODS estava a caminho de se 

cumprir de acordo com os padrões definidos para 2030.

Nosso trabalho no contexto do Cidades+B é uma tentativa de 

contribuir com as mudanças que a humanidade precisa por meio 

da transformação das cidades. Escolhemos a cidade como alavanca 

de mudanças por razões expostas no primeiro caderno; embora 

saibamos que não é o único, estamos convencidos de que se trata 

de um espaço de trabalho que pode fazer uma enorme diferença. 

Como terceira premissa, então, defendemos a tese de que é nas 

cidades que se ganhará ou se perderá a batalha pela sustentabi-

lidade do planeta. 

De acordo com a nossa experiência, cultivar a colaboração extrema 

supõe o domínio de quatro estratégias, das quais oferecemos uma 

visão panorâmica no primeiro caderno. Nos cadernos seguintes 

fomos aprofundando cada uma delas.

No Caderno 2 propusemos um olhar sobre a primeira de tais estratégias: cultivar uma épica comum. Analisamos como as histórias 

(interpretações) que contamos uns aos outros e a nós mesmos determinam a forma como operamos no mundo e o que vemos como 

possível ou não. A partir daí, elaboramos uma maneira de observar a construção de uma épica que nos convoca a mobilizar esforços 

coletivos massivos, o que inclui uma narrativa, uma estética, práticas, ritos e um conjunto de chamadas à ação.

No presente documento (Caderno 3) abordaremos a estratégia que chamamos de “entrelaçar atores”, isto é, abordar o 

desafio de trabalhar com outras pessoas, inclusive com aquelas que historicamente consideramos como antagônicas a nós ou entre si.

No Caderno 4 oferecemos uma visão sobre a estratégia de incluir o setor privado como um mobilizador de mudança adicional, 

partindo da premissa de que o mundo empresarial tem práticas, energia e recursos diferentes e complementares aos das instituições 

públicas que oferecem oportunidades para a mudança, oportunidades essas que de outro modo não seria possível explorar. Existe, é 

claro, o risco de que a enorme capacidade de ação das empresas privadas contribua para bloquear as mudanças em vez de contribuir 

com elas. Não somos ingênuos a respeito disso, e com certeza abordaremos esse risco.

No Caderno 5 vamos analisar a estratégia de promover o impacto coletivo cidadão, quer dizer, como contribuir para que seja a 

cidadania que lidere as transformações necessárias.

APRESENTAÇÃO DO CADERNO 3 APRESENTAÇÃO DO CADERNO 3
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... TODOS NO MESMO BARCO ...
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Na sala ao final do corredor faz calor e o ar está ligeiramente abafa-

do: somos mais de vinte e o lugar não é muito grande. Com algum 

esforço, conseguimos nos organizar para cabermos todos. Tivemos 

que colocar uma cadeira a mais, agora que se juntou ao projeto 

um dos veículos de imprensa mais importantes do país. É uma 

grande conquista estarmos reunidos, todos e todas de bom humor, 

entusiasmados e colaborando. Já nos reunimos antes, porque já 

há alguns meses que trabalhamos juntos. Não tem sido fácil, mas 

a cada nova instância de colaboração avançamos um pouco mais.

No entanto, enquanto discutimos o conjunto de iniciativas que dão 

forma ao projeto completo, começa a haver sinais de divergência. 

Ema, a ativista ambiental que se juntou a nós interessada em 

promover uma cidade mais limpa, envia uma mensagem privada 

no celular: "Vocês não acham que estamos indo muito devagar? 

Falta introduzir mais ação. Temos que sair já com algumas coisas 

concretas para fazer. Querem que os ajude com isso?" Seu caráter 

afável e seu ânimo colaborador estão intactos, mas ela não é a 

única que está ansiosa em "passar à ação". Ela e outros três dos 

presentes sentem que com tanta reflexão não há avanços.

Quase ao mesmo tempo recebemos outra mensagem, também 

privada. Um dos primeiros impulsionadores do projeto nos em-

purra na direção contrária. "Estamos indo rápido demais às tarefas 

específicas. Falta aprofundar na articulação dos impactos mais 

profundos que estamos buscando. Tenho receio de que depois a 

gente nem se lembre de porque estamos fazendo o que fazemos". 

Este é o René, talvez o mais velho na sala. Não só é um verdadeiro 

líder e tem um papel importante no governo local, como também é 

sociólogo e já trabalha há anos no território. Conhece a comunidade 

na qual pretendemos ter impacto e entende profundamente suas 

preocupações. Tem um estilo um pouco mais frontal que Ema, mas 

também não é o único nessa postura. Junto com ele há mais umas 

quatro ou cinco pessoas que querem se assegurar do alinhamento 

que precisamos ter neste grupo tão heterogêneo com relação aos 

propósitos que estamos buscando juntos.

INTRODUÇÃO INTRODUÇÃO

Enquanto isso tudo acontece, Alberto, que representa uma uni-

versidade importante e trabalhou lado a lado com a equipe de 

coordenação, está dizendo em voz alta que deveríamos fazer uma 

pausa para fortalecer a equipe e conseguir mais coesão. Sabemos 

que ele teve algumas tensões, especialmente com Magdalena, 

que representa uma empresa grande e em alguns momentos se 

mostra visivelmente inquieta por assegurar a visibilidade de sua 

organização nas atividades que impulsionamos juntos. Entendemos 

que o preocupa o risco que esse tipo de tensão possa causar na 

capacidade de ação da equipe, especialmente agora que acabam 

de chegar novos e novas integrantes.

Isto não nos aconteceu uma vez, e sim dezenas de vezes no trabalho 

que fazemos. Aconteceu em Edimburgo. Aconteceu em Assunção. 

Aconteceu em Santiago. Continuará acontecendo.

É um sinal de que a reunião está indo mal? Não, de forma alguma. 

Na verdade, é um sinal de compromisso. São manifestações de 

preocupação que surgem quando as pessoas estão seriamente 

envolvidas no que estamos fazendo. Quem não está nem aí, não 

diz nada.

Mas o fato é que precisamos cuidar disso. As 
preocupações que vão surgindo, e que muitas 
vezes se contrapõem, são todas legítimas 
e provém do contexto e dos desafios que 
cada participante traz da sua organização 
de origem e a partir da sua capacidade de 
olhar para o que estamos fazendo juntos.

Se estivéssemos falando de uma equipe que trabalha sob uma 

mesma liderança, no contexto de uma organização que paga salá-

rios, ou que obedece a uma estrutura hierárquica, bastaria que um 

líder com suficiente poder declarasse qual seria o foco do trabalho. 

Mas não somos uma só organização, não temos uma hierarquia 

que permita um gesto como esse. De fato, se fosse assim, não 

seria colaboração extrema.

O nosso desafio, das pessoas que trabalham impulsionando 

esse tipo de iniciativas, é manter a todas e todos os participantes 

trabalhando juntos, envolvidos e comprometidos, apesar de o 

projeto não ser sua principal atividade e do fato de que para a 

maioria trata-se de algo pelo qual ninguém vai avaliá-los ou pedir 

que prestem contas.

É claro que a articulação da épica que vimos no caderno 2 é um passo 

importantíssimo para conseguir realizá-lo, mas não é suficiente. 

É preciso pôr em prática uma forma de trabalhar que produza as 

condições necessárias para cumprir tal desafio.

Neste caderno vamos ver a principal estratégia para fazer isso.
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A BANALIDADE DO BEM

Hannah Arendt cunhou em 1963, depois de presenciar o julga-

mento de Adolph Eichmann, um dos líderes nazistas, a expressão 

"a banalidade do mal" (muito polêmica e discutida naquele mo-

mento), para representar sua hipótese acerca de como havia sido 

possível que tantas pessoas trabalhassem de forma coordenada 

para destruir a outros. Na sua opinião, essa banalidade estava 

associada à falta de reflexão. Fazer um mal imenso não requeria 

um ódio desmesurado nem uma mentalidade sofisticadamente 

perversa, mas simplesmente um contexto apropriado (naquele 

caso, orquestrado pelos nazistas) e muita gente sem capacidade 

de se questionar ou refletir sobre os propósitos que motivaram 

sua forma de agir. A maldade extrema representada como um 

fenômeno perigosamente simples.

Acreditamos que é possível cultivar a «banalidade do bem».

Antes que nos avaliem como pessoas ingênuas, deixe-nos explicar. 

Vamos começar por estabelecer que nós seres humanos costuma-

mos perceber nosso entorno de forma enviesada. Como discutimos 

também no caderno 2, não percebemos a realidade diretamente, 

mas construímos interpretações acerca do que acontece ao nosso 

redor, a partir de estímulos que experimentamos, de nossas crenças 

preexistentes e experiências prévias. E estamos naturalmente mais 

predispostos a buscar sinais de perigo e responder àquilo que con-

firma nossas crenças do que qualquer outra coisa. Em parte, para 

qualquer mamífero, manter-se vivo depende desse mínimo grau de 

"paranoia". Por isso mesmo somos mais sensíveis ao que percebe-

mos como más notícias, ou como sinais negativos, ou ameaças, do 

que àquilo que percebemos como boas notícias, sinais positivos ou 

oportunidades. Nesse constante filtrar vemos a violência, os gestos 

egoístas e as mesquinharias com maior nitidez do que os gestos 

de cortesia, colaboração ou solidariedade. Não é que haja algo de 

mal nisso, somos assim pela nossa própria estrutura.

Mas isso nos deixa cegos e cegas ao fato de que a maioria das 

pessoas, sem se propor a isso e sem nem pensar demais, têm uma 

predisposição básica a colaborar e ajudar outras pessoas. O altruísmo 
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costuma ser me-

nos visível, mas se 

prestarmos atenção 

veremos que está mais 

presente e suas ações são 

mais abundantes do que as 

do egoísmo e da violência.

Por isso falamos da banalidade 

do bem. Não só porque "fazer o 

bem" (por mais ingênuo que isso possa soar) seja algo trivial, 

simples e disponível, mas porque é possível orquestrar ambientes 

onde essa predisposição seja acolhida, valorizada e amplificada, 

produzindo como resultado uma enorme quantidade de gestos e 

ações de colaboração entre pessoas e organizações.  

Portanto, o que precisamos aprender é a 
orquestrar tais ambientes. É esse o foco 
principal deste caderno: as estratégias que 
permitem promover que milhares e até mil-
hões de pessoas colaborem em prol de um 
propósito comum e que o façam a partir 
dessa predisposição que chamamos de «ba-
nalidade do bem».

Vamos começar revisando dois belos exemplos, que nos per-

mitirão visualizar o poder dessas estratégias e aprofundar nossa 

compreensão a respeito delas.

Na terça feira dia 12 de janeiro de 2010, às 16:53 hora local, a vida das 

pessoas que viviam no Haiti mudou para sempre. O terremoto que 

sacudiu o país, um dos mais pobres do mundo, destruiu boa parte 

da infraestrutura e deixou centenas de milhares de vítimas fatais.

Outras milhares de pessoas ficaram isoladas, sem água nem co-

mida, muitas delas soterradas sob os escombros; aterrorizadas, 

porém vivas. As equipes de resgate depararam-se com enormes 

dificuldades, dentre as quais uma das maiores era saber onde 

encontrar os sobreviventes.

Poucos dias depois, as equipes conseguiram chegar a lugares espe-

cíficos e tirar de baixo de edifícios derrubados pessoas que, embora 

muitas vezes estivessem feridas, desidratadas e famintas, haviam 

sobrevivido. Para isso, recebiam informações georreferenciadas e 

precisas de uma rede de voluntários e voluntárias que funcionava 

em Boston, nos Estados Unidos. Como o faziam? Essa é a magia 

que foi produzida por uma rede complexa e massiva de colabo-

ração ao redor do mundo, articulada em torno de uma tecnologia 

proveniente do Quênia, chamada Ushahidi.

Ushahidi é uma plataforma que permite construir de 

forma colaborativa mapas georreferenciados utilizando 

relatos de pessoas que, estando no terreno, oferecem 

dados específicos sobre algo que está ocorrendo. No Haiti, 

esses mapas permitiram às equipes de resgate identificar 

os pontos onde havia trabalho por fazer, em tarefas que 

são sempre uma corrida contra o tempo.

O maior desafio para a construção dos mapas era o baixo 

nível de acesso à internet no país. O uso dos telefones ce-

lulares já era popular, e mesmo sem internet móvel, todos 

celulares podiam enviar e receber mensagens de texto 

SMS. Dado este contexto, a estratégia dos organizado-

res e organizadoras da campanha de colaboração foi 

recorrer ao SMS e à rádio, o outro meio de comunicação 

largamente utilizado no Haiti. Em coordenação com a 

QUÊNIA, BOSTON E HAITI 
JUNTOS SALVANDO VIDAS

empresa operadora de telefonia local, estabeleceu-se um código 

curto para que as pessoas que pudessem trazer informações sobre 

necessidades de ajuda conseguissem fazê-lo usando mensagens de 

texto. O código foi divulgado por rádio, para que todos soubessem 

como enviar as mensagens e comunicar a localização de lugares 

onde eram necessários esforços de resgate ou ajuda humanitária. 

O código era 4636.

Havia também, é claro, a questão dos idiomas. As mensagens che-

gavam em creole, idioma local, e a equipe de voluntários da Ushahidi 

fala principalmente inglês. Um exército de milhares de voluntários 

haitianos traduzia as mensagens em tempo real, enquanto equipes 

organizadas em Boston, Washington e Gênova mantinham o canal 

aberto 24 horas por dia para receber e processar as mensagens, 

assegurando-se de que tinham a informação correta.

Assim, a comunicação fluía dessa maneira: alguém com um telefone 

celular enviava sua mensagem ao 4636. A mensagem era recebida 
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por um tradutor ou tradutora que, quase em tempo real, a inseria 

na plataforma Ushahidi para que um operador ou operadora a lesse 

em inglês e fizesse algo com ela. Quando se necessitava de maior 

precisão, ou a mensagem precisava de uma resposta, esta fluía pelo 

mesmo caminho em sentido inverso. Quando a informação era 

suficiente para se tomar algum tipo de ação, gerava-se um registro 

de maneira estruturada, que permitia incorporar a informação aos 

mapas que eram constantemente atualizados.

Outras organizações contribuíram para atualizar os mapas a fim de 

coordenar os esforços de resgate, tanto dentro como fora do Haiti: 

veículos de comunicação, organizações de ajuda humanitária, etc. 

Mas de onde saiu a Ushahidi? 

A plataforma teve sua origem com o trabalho de Ory Okolloh, uma 

advogada, blogueira e ativista pelos Direitos Humanos no Quênia. 

Em 2008, depois das eleições, a oposição desse país acusou o 

presidente Mwai Kibaki de fraude eleitoral, o que desencadeou 

uma onda de violência que deixou 1300 mortos e mais de 350.000 

refugiados. De acordo com o relato de Okolloh, a censura imposta 

à imprensa impedia que se soubesse, no resto do mundo, o que 

estava acontecendo em Nairobi e outras cidades quenianas, de 

modo que ela começou a compilar em seu blog o que via 

e registrava diretamente. Em pouco tempo ficou 

evidente que esse esforço ressoava com 

as preocupações de muitas outras 

pessoas, o que acabou motivando 

um grupo de programadores 

do mesmo país a desenvol-

ver a primeira versão da 

plataforma ushahidi.

com. Ali, Okolloh e 

seus colaboradores 

podiam receber 

Aqueles que alguma vez já participaram da potente ferramenta de 

conversa democrática chamada “aquário”, sabem que consiste em 

posicionar um pequeno círculo de cadeiras (geralmente cinco) no 

centro da sala, voltadas para o interior, que podem ser ocupadas 

por qualquer um dos participantes. Normalmente, ao menos uma 

delas fica vazia e disponível. Os demais participantes, que podem 

ser algumas dezenas e até centenas de pessoas, colocam-se em 

outras cadeiras, em círculos concêntricos. Só podem falar os que 

estão no pequeno círculo de dentro. Depois de falar, levantam-se 

e vão se sentar em algum lugar disponível no resto dos círculos, 

deixando o espaço para que outra pessoa possa falar. Para de-

monstrar apoio ao que acaba de ser dito, deve-se aplaudir como 

fazem os surdos-mudos: levantando e balançando as mãos, sem 

fazer barulho. Ou seja, a não ser pelas pessoas que falam, o restante 

dos participantes permanecem em silencio e em escuta plena.

Naquela tarde, a sala inteira surpreendeu-se quando aquele homem 

ocupou uma das cadeiras no centro do aquário. O cabelo e a barba 

brancos e os óculos característicos tornavam-no inconfundível, 

mesmo que de longe. Não se ouviu um só ruído, mas uma onda 

de estremecimento atravessou o lugar, como se todos ao mesmo 

tempo tivessem segurado a respiração. Sem muita cerimônia, ele 

se sentou, esperou sua vez e disse: «Com meus sessenta anos de 

idade, aprendi mais sobre o povo mapuche em dois dias do que 

havia aprendido até hoje em toda a minha vida. Obrigado». 

Tratava-se de Bernardo Matte, que naquele momento era diretor 

executivo da CMPC (Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones 

/ Companhia Fabricante de Papel e Papelão), também conhecida 

como “La Papelera”, uma das maiores empresas florestais e de 

papel e celulose do mundo. A empresa foi fundada no Chile por sua 

família em 1920, mas tem atualmente negócios em diversos países.

Algumas das pessoas que estavam lá naquele dia dizem que o 

silêncio se prolongou por um longo momento. Aquela frase, dita 

por aquele homem, significava muito para alguns dos presentes, e 

era uma inflexão que podia mudar o curso da vida política do país.

3xi: EM DIREÇÃO A UMA CULTURA 
DO ENCONTRO

A indústria florestal chilena tem estado em conflito com as comuni-

dades mapuche praticamente desde sua origem. O sul do país, onde 

se encontra a maior concentração de 

plantações florestais, 

é composta por inú-

meros territórios 

que são reivin-

dicados pelos 

povos originários 

como parte de 

seu patrimônio 

por direito histó-

rico. A CMPC tem 

sido parte de tal 

conflito, e embora 

não seja a única 

empresa na re-

gião, é uma das 

que mais tem 

visibilidade nesta 

tensão por dois motivos: concentra enorme poder na indústria de 

celulose e papel no mercado chileno e também por sua reputação 

ter sido afetada por um escândalo de cartel no mercado de papel 

higiênico, que teve grande exposição midiática em 2015.

Nesse cenário, a família Matte e a CMPC por muitos anos têm 

sido vistas pelas comunidades indígenas como um dos principais 

inimigos em sua reivindicação de territórios e de outros direitos 

relacionados ao respeito a sua cultura, ao meio ambiente e o 

autogoverno.

Mas o conflito é ainda mais complexo, pois é atravessado por uma 

tensão política permanente entre as comunidades indígenas e o 

Estado chileno, assim como pela operação nestes territórios de 

grupos armados, dos quais há informação confusa e muitas vezes 

contraditórias: que se trata de grupos indígenas radicais; que são 

grupos contratados pelos grandes proprietários de terra da região; 

1  Dados da Agencia EFE de 13 de fevereiro de 2010, citados por El Mostrador, mesma data.

mensagens por diversos canais (SMS, email, formulários na web), 

revisá-las e dispô-las em um mapa que tornava visível para o 

mundo, em tempo real, a sucessão dos acontecimentos. 

Desde então a plataforma tem expandido sua esfera de ação, 

incorporando milhares de pessoas e estabelecendo laços de coope-

ração com organizações de todo o mundo. O número de iniciativas 

com as quais já colaboraram é tão grande que não será possível 

citar todas aqui, mas uma pequena mostra pode dar uma ideia::

• Colaboração com organizações quenianas de trans-

parência política para garantir a transparência dos 

processos eleitorais em 2010, 2013 e 2017.

• Mapeamento dos casos de corrupção na Macedônia, 

desde 2012.

• Mapeamento de registros de vítimas do terremoto 

de 2015 no Nepal.

• Apoio ao registro de vítimas de abuso sexual 

na Índia, desde 2012.

A BANALIDADE DO BEM A BANALIDADE DO BEM
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que são parte da polícia militarizada e encoberta para fazer um 

trabalho de inteligência; que são narcotraficantes. Possivelmente 

a verdade corresponde a mais de uma dessas hipóteses. O fato 

é que com os anos a radicalização tem aumentado, e uma série 

de episódios de violência, desde atentados incendiários até as-

sassinatos, conferiu ao conflito um caráter ainda mais complexo.

Não pretendemos descrever aqui nem abordar toda essa com-

plexidade. Só nos interessa a cena e seu contexto. Isto é: a sala 

em silêncio depois das palavras do hierarca de um dos grupos 

com maior poder no Chile. Entre a audiência, composta por umas 

cento e vinte pessoas, havia alguns dos líderes das comunidades 

indígenas: entre outros, o Lonko Aniceto Norín, que em 2003 foi 

condenado sob a lei antiterrorista pelo ataque incendiário a uma 

propriedade e Víctor Ancalaf, um dos fundadores da CAM (Coor-

denadora Arauco-Malleco), uma organização mapuche conhecida 

por sua reivindicação territorial, com um discurso que inclui a luta 

armada. Também estava presente Pedro Cayuqueo, jornalista e 

escritor que proporcionou um dos relatos jornalísticos mais inte-

ressantes sobre o que ocorreu naquela tarde.

No trabalho em grupos anterior ao momento do aquário, Bernardo 

Matte e Aniceto Norín haviam participado juntos em alguns dos 

grupos de conversa. Foram dois dias inteiros, onde dirigentes em-

presariais e líderes sociais da região conversaram de uma forma 

que nunca haviam conversado antes: escutando-se de verdade, 

não com a intenção de negociar, mas de contar cada um, suas 

histórias pessoais e conhecer-se a partir desse lugar.

A imprensa mais tarde especulou que se tratava de uma negociação, 

e muitos esperaram para saber sobre os acordos alcançados no 

encontro. Mas Pedro Cayuqueo encarregou-se de corrigir, em um 

artigo que publicou com o título Dialogar até Doer: “Mas que nin-

guém se engane. Não houve negociação entre eles (Matte e Norín). 

Tão pouco houve a assinatura de um acordo hipotético entre o 

governo e o movimento mapuche”. O próprio Cayuqueo descreveu 

a experiência mais como uma oportunidade compartilhada de 

contar suas histórias pessoais e as motivações que tiveram para 

aceitar o convite.

Matte e Norín nunca ha-
viam se visto. Era 
essa a ideia. Que 
pessoas que não 
têm contato ha-
bitualmente e que 
provavelmente nunca teriam pos-
sam se conhecer como pessoas e 
conversar. Contar suas histórias, 
como diz Cayuqueo. Dialogar sem a 
pretensão de encontrar acordos ou 
de resolver alguma coisa. Trata-se 
do passo prévio e necessário: escu-
tar-se e poder enfim ver o outro.

É isto o que o 3xi faz e vem fazendo desde que foi 

criado. As pessoas referem-se a ele como algo que 

vai “em direção a uma cultura do encontro” e ex-

plicam-no como a reunião de «pares improváveis».

Seus primeiros passos aconteceram em janeiro de 

2017, enquanto uma boa parte do Chile aproveita-

va suas férias. Começou com um pequeno grupo 

de pessoas que havia começado a reunir-se com 

diversos atores, para conversar a respeito de sua 

preocupação sobre essa polarização que se percebia 

no país. Pessoas que viam com preocupação o fato de ser cada 

vez mais frequente para os cidadãos e cidadãs tomar posições 

insultando os que tinham um posicionamento diferente. O tom 

das conversas nas redes sociais e nos meios de comunicação, e o 

tom geral das conversas sobre política, economia, aspectos sociais 

e até mesmo culturais havia se tornado ofensivo e desqualificador.

A pergunta que reunia este grupo era: “como fazemos para cons-

truir pontes ali onde só se vê aumentar, dia a dia, a distância e a 

desconfiança?”.

Quem articulava esta iniciativa era Sergio Cardone, um conhecido 

empresário ligado a alguns dos grupos econômicos mais impor-

tantes do país. De sua posição, o mais a mão para Cardone era 

reunir pessoas que tinham um papel relevante precisamente no 

mundo empresarial, de modo que o grupo convocou dirigentes da 

Câmara de Produção e do Comércio (CPC), o grupo mais importante 

de empresários do país. Convocaram também o Sistema B, que 

é a organização responsável por impulsionar no Chile e em outros 

países da América Latina as práticas e a certificação das empresas 

B; assim como a Associação de Empreendedores do Chile (ASECH). 

Mas já que a natureza do desafio que lhes preocupava tinha uma 

forte relação com o social, convidaram também a Comunidade de 

Organizações Solidárias (COS), que reúne uma grande quantidade 

de fundações e organizações da sociedade civil. Por último, con-

vocaram também o Centro de Inovação da Pontifícia Universidade 

Católica do Chile, um dos principais centros de inovação do país.

Desde o começo, esta iniciativa pressupunha reunir pessoas que 

tinham pouca familiaridade entre si e que normalmente não con-

versavam nem colaboravam umas com as outras. Havia até mesmo 

tensões entre os diferentes grupos fundadores da iniciativa. Por 

exemplo, a ASECH representara publicamente as reclamações de 

uma parte dos empreendedores contra as grandes empresas por 

práticas que consideram abusivas, tais como o pagamento de 

produtos e serviços em prazos de sessenta, noventa e até cento e 

oitenta dias – diga-se de passagem que isto se resolveu mediante 

uma lei que a própria ASECH conseguiu emplacar para garantir o 

pagamento destes em trinta dias. As fundações, por sua parte, 

tinham pouco ou nenhum contato com a academia, e as empresas 

B eram vistas pelas grandes empresas como uma coisa exótica 

que talvez fosse preciso considerar como uma moda passageira.

Essa ideia, de reunir as pessoas com pouca conexão aparente, era 

uma parte central do jogo. Em seu desenho havia uma hipótese que 

segundo seus organizadores e organizadoras tem se confirmado: 

boa parte da tensão entre os grupos opostos provêm do fato de 

que não se conhecem e nunca conversaram em um ambiente que 

permita que se escutem de verdade. Como costuma ocorrer em 

situações de conflito, vemos o outro através do prisma da nossa 

própria história, com os preconceitos que surgem dela e a dor que às 

vezes carregamos. A ausência da possibilidade de nos escutarmos 

desumaniza o outro, convertendo-o em uma caricatura que é fácil 

odiar e desqualificar. Mas quando aparecem as pessoas por trás 

das tomadas de decisão, quando escutamos suas vozes e vemos 

seus rostos, há uma conexão humana que abre caminhos de ação 

para sintonizar e cuidar das preocupações mútuas.

De modo que o que buscaram foi reunir pessoas que geralmente 

tinham pouco contato entre si, ou que historicamente haviam 

estado em trincheiras opostas, os “pares improváveis”, e convida-

ram-nas na qualidade de pessoas, ou seja, de forma individual e 

não a partir dos papéis que desempenhavam como representantes 

de instituições ou movimentos.

Ao longo dos seus anos de funcionamento, 3xi tem acumulado 

uma grande quantidade de histórias como a do encontro entre 

Bernardo Matte e Aniceto Norín. O primeiro declarou à imprensa 

alguns dias depois: «Uma das coisas que fizemos de errado no 

passado foi “chilenizar” o povo mapuche; o que precisamos fazer 

é o contrário: “mapuchizarmos” mais os chilenos. É assim que se 

unem os povos e as culturas».

2 La Tercera, 3 de agosto de 2018.
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O nome dessa iniciativa foi cuidadosamente desenhado e acredi-

tamos que se trata de uma boa experiência para ser compartilhada, 

pois se trata de articular uma épica que reforça as possibilidades de 

sucesso de uma iniciativa que busca conectar pares improváveis a 

fim de impulsionar o diálogo.

“3xi” faz alusão aos 3 verbos que definem o objetivo central desta 

causa: inspirar, incluir e inovar. Esses verbos se conjugam de uma 

maneira que tem um profundo significado: inspirar-nos, incluir-nos, 

inovar-nos. Esta tríade busca promover um sentido de horizonta-

lidade na relação entre todos os e as participantes, em todos os 

encontros que se organiza e/ou apoia. A forma verbal não é ino-

cente. Se tivessem escolhido «inspirar, incluir, inovar», teria sido 

algo mais distante, colocando os organizadores e organizadoras em 

uma posição de superioridade, pois inspirar, assim, no infinitivo, é 

inspirar os outros, e supõe implicitamente “nós não precisamos ser 

inspirados”. O mesmo acontece com os outros verbos. O mesmo 

teria acontecido com “inspirar-te, incluir-te, inovar-te”, que soa 

ainda mais arrogante. O pronome “nos” no final é uma maneira de 

reconhecer-se como pares em meio a pares na hora de construir 

esse espaço de diálogo.

O nome é um chamado para nos olharmos no 
espelho e abrirmo-nos a escutar profunda-
mente o outro, entendendo que só podemos 
ser parte da solução se primeiro assumirmos 
que somos parte do problema.

InspirarNOS

Este verbo busca promover uma atitude positiva e criativa, sugerindo 

que é importante sermos protagonistas. Quem busca inspiração 

busca forças para atuar. Cada um contagia e provoca positivamente 

outros com sua própria história, suas dores e anseios, enquanto, 

ao mesmo tempo, mantém os olhos e ouvidos bem abertos para 

interessar-se e deixar-se inspirar pelo relato de alguém a quem 

normalmente teria sido bastante improvável que pudesse conhecer 

em sua rotina habitual.

IncluirNOS

Quando no 3xi se fala em “incluir-nos”, o termo se usa de maneira 

transversal e nele cabe uma ampla diversidade de seres humanos 

sem exclusão de gêneros, idades, disciplinas, culturas ou situação 

econômica. Tudo isso a partir da profunda convicção de que somos 

uma espécie interdependente, na qual necessitamos uns dos outros 

a fim de dar uma segurança básica, qualidade de vida e sentido 

a nossa existência.

InovarNOS

No 3xi acredita-se que o futuro já não é o que era antes. Que se 

nos propomos a nos reinventarmos em um mundo mais parti-

cipativo, mais generoso, mais colaborativo, mais consciente da 

necessidade de nos relacionarmos de um modo sustentável entre 

nós mesmos e com o planeta, então será preciso inovar urbi et 

orbi. E se propõe, como consequência que, ao participar, cada um 

deposita não somente nos e nas demais a responsabilidade 

pela mudança e reno- vação, como também reconhece que 

tem um papel de 

protagonismo 

em sua própria 

reinvenção e trans-

formação, a partir de uma escuta 

recíproca no diálogo, que comove 

e transforma aos que participam 

dele quando é autêntico. 

No mesmo sentido em que te-

mos trabalhado nesses cadernos, 

especialmente no segundo, uma 

premissa básica do 3xi é que as 

crenças e condutas das pessoas se explicam e se baseiam em 

nossa biologia e nossa história de vida e, por isso, são fruto tanto 

de nossos pensamentos como de nossas emoções.

Quando olhamos para outras pessoas a partir da nossa própria 

história, é fácil ter avaliações negativas sobre suas ações. No mel-

hor dos casos, suas ações tornam-se incompreensíveis para nós. 

“Inovar-nos” supõe também escutarmo-nos e nos conhecermos, 

no sentido mais profundo: aproximarmo-nos do abismo da exis-

tência do outro, sem preconceitos nem expectativas, e começar a 

construir a partir do que aparece ali.

O "x"

Finalmente, o nome 3xi contém esse misterioso “x”, que quer 

dizer “por”, como o sinal matemático da multiplicação. Este tem a 

conotação da ambição do grupo de ter um efeito multiplicador na 

sociedade chilena, através da propagação das práticas de diálogo 

que se desenvolvem em seus encontros e o entendimento mútuo 

que surge dele.

O movimento

No dia 20 de março de 2017 aconteceu o primeiro encontro. Cem 

pessoas cuidadosamente escolhidas dos mais diversos mundos: 

o mundo acadêmico, o 

mundo da pobreza, o 

mundo ambien-

talista, o 

m u n d o 

empresarial, 

o mundo em-

preendedor, o mun-

do religioso, o mundo 

das empresas B, o mun-

do da inovação social etc.

POR QUE "3xi"?

É claro que esta declaração não resolve a tensa situação do sul 

do Chile, nem sequer nos territórios onde operam as empresas 

da CMPC. A situação ainda se agravou posteriormente, com o 

assassinato de Camilo Catrillanca, um membro da comunidade 

mapuche, que gerou uma escalada da violência. Mesmo assim, 

tem o valor de ter sido um começo: o reconhecimento público 

do outro como um outro válido e digno. Ao mesmo tempo, é um 

sinal para seus próprios colaboradores. Afirmá-lo para a imprensa 

é uma forma de tomar posição publicamente.

A BANALIDADE DO BEM A BANALIDADE DO BEM
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Este caderno trata dos aspectos práticos da estratégia de entre-

laçar atores. Além da compreensão racional de que é possível para 

diversos atores de diferentes origens e com distintos interesses 

trabalharem juntos, é necessário entender de que maneira se pode 

chamar isso que chamamos de «entrelaçar-se».

Não se trata somente de pôr-se de acordo em aspectos operativos 

de iniciativas específicas e bem delimitadas, ainda que seja esta a 

expressão visível de que estamos conseguindo colaborar. Trata-se 

também de cultivar espaços de confiança que nos permitam cui-

dar juntos e juntas dos propósitos que nos propusemos. Como já 

dissemos, nunca buscamos que todos ou todas declarem estar 

alinhados com respeito a cada assunto relativo ao âmbito de ação 

que nos convoca; o que buscamos é cultivar a disposição para poder 

estabelecer espaços de encontro e coordenar iniciativas conjuntas 

que impulsionem propósitos comuns.

O exemplo da Ushahidi mostra como milhares de 

pessoas são capazes de resolver, com uma alta 

eficiência, problemas complexos com georrefe-

renciamento em situações de emergência. 

Não se conhecem e muitas vezes sequer 

sabem da existência umas das outras, 

mas a plataforma, e a disposição que se exige 

para participar dela, torna possível a colaboração 

extrema altamente eficiente que demonstraram. 

3xi nos oferece uma perspectiva distinta, na 

qual as e os participantes provêm de 

grupos ou organizações que muitas 

vezes estiveram em conflito. As lições 

que nos trazem têm a ver com 

o fato de que, apesar dessas 

tensões, é possível mobilizar 

as vontades e os recursos da-

queles que se prontificam a cola-

borar, pois nunca perdemos de vista nosso 

propósito comum.

O QUE VOCÊ ENCONTRARÁ NESTE 
CADERNO

Tudo o que se fez naquele dia foi simplesmente conversar. Quer 

dizer, escutar-se no esforço de entender quem é o outro, sem levar 

em consideração cargos nem papéis.

O que começou nesse dia foi um movimento que já dura quatro 

anos, nos quais ao longo de trinta encontros participaram milhares 

de pessoas.

 

À luz desses encontros originaram-se iniciativas tais como: 

• Uma aliança entre as clínicas privadas, o Ministério 

da Saúde, os médicos e alguns laboratórios, para 

reduzir a lista de espera dos pacientes para operação 

de catarata. O setor privado juntou-se gratuitamente, 

tanto no uso das instalações e equipamentos como 

nos honorários dos médicos.

• «Juntos pela infância», que consiste em empresas 

apadrinharem lares de menores, contribuindo para 

que as crianças recebam melhores cuidados.

• «Juntos pela reinserção», em que empresas ofere-

cem apoio para promover possibilidades para que 

as pessoas que acabam de sair da prisão voltem a 

trabalhar. 

• «Juntos com a rua», em que as empresas apoiam 

pessoas em situação de rua a fim de que possam 

voltar a inserir-se na sociedade e encontrar um lar. 

Mas o mais importante é a construção de um espaço de diálogo 

entre pessoas que normalmente não dialogam entre si, para que 

cultivem juntas, lentamente, uma cultura do encontro.

As pessoas que participam desta iniciativa o fazem pro bono, e 

entre os que organizam esses encontros há pessoas provenientes 

de todos os cantos do país, com diferentes formas de pensar, 

distintas culturas, crenças e orientações políticas.

Nas próximas páginas você vai encontrar distinções e 

métodos práticos para produzir o entrelaçamento de 

atores.

O 3xi não resolveu os desafios da polarização 
que estamos vivendo, mas o que conseguiu, 
sim, foi construir um pequeno oásis em que 
os que participam encontram um espaço 
seguro para poder dialogar.

Em seu processo de desenvolvimento, o 3xi construiu uma aliança 

com o Centro Nansen para a Paz e o Diálogo, uma organização 

norueguesa dedicada a impulsionar iniciativas de diálogo em 

situações de conflito, liderada por Alfredo Zamudio, um chileno 

especialista no assunto. O 3xi tem trabalhado com ele em diferentes 

instâncias, colocando no centro o fato de que o diálogo não é o 

mesmo que negociação ou mediação. De acordo com a lógica que 

propõe Zamudio, o diálogo não consiste em chegar a um acordo 

(isso é negociar), mas simplesmente em escutar-se. Seu exercício 

permite fazer emergir novos pontos de vista e soluções, que não 

havíamos visto, pois durante o processo cada pessoa que participa 

se torna sensível à dor e às preocupações das outras.

Um dos últimos produtos do 3xi foi co-criar junto a outras trinta 

e duas organizações um movimento destinado a impulsionar o 

diálogo em diversos âmbitos.

Em um país como o Chile que, assim como outros do continente, 

tende cada vez mais em direção à polarização, 3xi construiu uma 

espécie de espaço de colaboração extrema entre muitos pares 

improváveis sob a liderança de Sergio Cardone e de muitos dos 

fundadores originais, que se empenham em construir espaços 

onde possamos voltar a nos encontrar.

A BANALIDADE DO BEM A BANALIDADE DO BEM



I .  OS RIVAIS 
COLABORANDO



32 33

Para os latinoamericanos e as latinoamericanas fanáticos por 

futebol, é bem conhecida a rivalidade entre River Plate e Boca 

Juniors, dois times que dividem uma boa parte dos argentinos 

e argentinas apaixonados por esse esporte. Há uma história que 

conta as últimas horas de um torcedor do Boca Juniors, desses 

que são fiéis ao time a vida inteira. Um desses fanáticos que 

fazem parte da tradição de alguns times e compareceram a 

quase todas as suas partidas no estádio. Era um homem 

de idade avançada e já muito doente. Em seu leito de 

morte, recebeu a visita de dois dos dirigentes do time. 

De forma bem respeitosa, perguntaram-lhe se havia 

algo que poderiam fazer por ele, dadas as circuns-

tâncias. O homem, com a pouca voz que ainda lhe 

restava, pediu-lhes que conseguissem uma ficha de 

inscrição para ele se registrar como torcedor do River.

– Mas como é possível, Don Leopoldo, você que sem-

pre foi do Boca! – reagiram os dirigentes, diante do olhar 

estupefato dos familiares e amigos reunidos no quarto 

para acompanhar o moribundo. Eles não o disseram como 

uma reprovação, e sim confusos e com um sincero pesar.

Depois de uma pausa, um deles, tentando trazer alguma 

serenidade à conversa, perguntou:

– Tem certeza, Don Leopoldo? Por que o senhor quer 

fazer isso?

O homem suspirou e teve que fazer um esforço para 

girar um pouco a cabeça na direção do homem. Logo, 

com o olhar mais firme e a voz mais decidida do que 

antes, disse:

– Porque se alguém aqui tem que morrer, que seja 

do River, não do Boca.

Supomos que essa história é fictícia, e em todo 

caso faz parte do folclore futebolístico da Argentina. 
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Mas nos serve para ilustrar um ponto importante. Dissemos nos 

cadernos anteriores que uma das características mais interessantes 

da colaboração extrema é que abre a oportunidade de colaborar 

com rivais e inimigos.

E se lhe disséssemos que “rival” ou “inimigo” é uma interpretação?

A graça da história que acabamos de contar é precisamente que 

trata a rivalidade como um fato objetivo e externo à pessoa que a 

vivência. O moribundo distancia-se de si mesmo e se vê de fora 

para não querer ser “um torcedor do Boca que morreu”, como se 

ser rivais, ou ser torcedores de times rivais, que nesse caso é a 

mesma coisa, fosse uma coisa objetiva e externa.

Mas na realidade as coisas não costumam ser assim. As rivalidades 

existem, é claro, e os inimigos também. Mas a condição de rivais e 

inimigos é sempre uma interpretação. E o que costuma acontecer 

é que nesta interpretação nos escapam, ou ficam de fora, duas 

dimensões do assunto:

• O contexto: a rivalidade ou inimizade costumam 

ocorrer num contexto específico, e com respeito 

a um âmbito da vida; por exemplo, duas pessoas 

podem ser rivais políticas, porque competem por 

um espaço de poder para que se propaguem suas 

respectivas visões sobre como organizar a educação 

pública, mas podem ser vizinhas e nesse contexto 

não rivalizar a respeito da organização do condomínio 

de que fazem parte.

• A história pessoal: cada um constrói suas próprias 

interpretações a partir da sua experiência pessoal. É a 

partir desse lugar que vemos e avaliamos a atuação 

do outro, muitas vezes como algo que nos parece 

incompreensível ou injusto. Mas o que costuma 

acontecer é que quanto mais conhecemos a história 

e a experiência da pessoa a quem chamamos de rival 

ou inimigo, mais é provável que sua posição passe a 

nos parecer compreensível, ainda que continuemos 

rivalizando. E a partir dessa compreensão é possível 

articular espaços de colaboração.

É claro que esta forma de olhar para isso tem certas limitações. Se 

você está pensando que isso não teria se aplicado aos inimigos dos 

nazistas, provavelmente estaríamos de acordo. Mas não estamos 

abordando esses extremos.

O tema do contexto nos leva a recordar de outra piada, desta vez do 

grande educador que foi Sir Ken Robinson, recentemente falecido. 

Em uma de suas conferências, ele disse algo como “meu avô dizia 

que era uma sorte impressionante que das setenta e sete bilhões 

de pessoas que supostamente existiram ao longo da história da 

humanidade disseminadas por todo o planeta, justamente a alma 

gêmea de cada uma delas veio a nascer com poucos anos de di-

ferença e a duas quadras de distância”. Esta simples ironia mostra 

que nos movemos pela vida em função do tamanho do mundo 

que conhecemos, por assim dizer. Nos anos do avô de Robinson, 

eram muito poucas as pessoas que viajavam ou tinham contato 

regular com pessoas que viviam a uma grande distância. Não havia 

tecnologia para isso, ou era caríssima. De modo que o amor da sua 

vida, quando existia, tinha que ser alguém do povoado, ou no máxi-

mo de um povoado vizinho. Mas os inimigos e inimigas também!

É fácil perceber isso no caso dos pequenos empreendimentos 

turísticos de um balneário onde um de nós fez uma assessoria há 

alguns anos. Trata-se de um balneário uruguaio, cujo nome vamos 

omitir “para proteger os inocentes”. Lá estávamos, conversando com 

vinte ou vinte e cinco pequenos empresários e empresárias, dos 

quais a metade mais ou menos eram proprietários de hotéis ou 

pousadas. Era um lugar à beira do mar, com poucos habitantes, que 

vivia principalmente do turismo na temporada do verão. A conversa 

era sobre como conseguir que suas empresas funcionassem melhor. 

O problema era que os hoteleiros e hoteleiras viam uns aos outros 

como competidores, e tinham uma enorme desconfiança entre 

si. Se o hotel A estava indo melhor, era porque havia conseguido 

captar turistas que de outro modo teriam ido ao hotel B.

Mas na conversa conseguimos que trabalhassem sobre a pergunta 

de como conseguir que viessem mais turistas ao seu balneário. O 

que faria com que isso acontecesse? De onde viriam?

Eles se deram conta de que a oferta turística não era uma questão 

que dizia respeito a nenhum deles ou delas de forma isolada, e sim 

a todos e todas juntos, criando uma experiência memorável em 

torno das paisagens e atrativos naturais da região. Era tão impor-

tante a qualidade do alojamento quanto a possibilidade de realizar 

esportes náuticos ou visitar paisagens silvestres. E esse conjunto 

só era possível se trabalhassem juntos. Quando conseguiram per-

ceber isso? Quando se deram conta de que o rival não eram eles 

mesmos nem elas mesmas, e sim outros balneários. Começaram 

a pensar que os turistas mais sofisticados, que costumavam ser 

os europeus, nem sequer escolhiam entre os destinos uruguaios, 

e sim comparavam a oferta que eles tinham com a da Argentina, 

Nova Zelândia ou Austrália. Por quê? Porque nesses países as 

temporadas de verão ou inverno coincidem com as do Uruguai.

Quando o mundo foi ampliado e o problema 
reconfigurado, o campo onde se jogava a 
partida se converteu em outro. E então apa-
receram novos rivais. Sua velha rivalidade 
era uma questão de interpretações.

Neste capítulo vamos ver dois exemplos de reinterpretações que nos 

servirão para entender como se produzem contextos apropriados 

para a colaboração entre rivais.
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Entrelaçar atores não é apenas uma das estratégias para impul-

sionar processos de colaboração extrema, é uma estratégia central 

e inevitável. Não podemos exagerar sua importância. No tipo de 

trabalho que fazemos, nós que promovemos esse nível de colabo-

ração, há sempre um momento decisivo, em que estamos frente 

a dois atores que têm diferenças irreconciliáveis, sejam antigas 

diferenças políticas ou interesses opostos, ou seja pelo fato de 

que provêm de grupos culturais ou religiosos antagônicos. E é no 

desafio de colocá-los para trabalhar juntos ou juntas que se põe 

em tensão a colaboração extrema. Quando se compara a conseguir 

a colaboração entre adversários ou inimigos, todo o resto sempre 

parecerá simples.

Por isso vamos recorrer novamente a Nelson Mandela, e ver o 

que fez com os olhares opostos, precisamente, neste desafio: pôr 

inimigos para colaborarem.

Falamos dele no segundo caderno, em que contamos como o 

líder que chegou a ser o primeiro presidente negro da África do Sul 

conseguiu o apoio do General Constand Viljoen, que até minutos 

antes de conversar com ele pela primeira vez estava organizando 

um exército de dezenas de milhares de homens para impedir as 

eleições. Ali vimos como, em uma conversa, Mandela rearticulou 

o futuro para seu inimigo, oferecendo-lhe uma nova interpretação 

sobre como construir juntos um país onde cada um poderia cui-

dar de seus respectivos povos e culturas. Isso desencadeou um 

processo de negociações pacíficas que levou Mandela ao poder 

e converteu Viljoen em um dos heróis brancos da transformação 

da África do Sul.

Mas Mandela sabia bem que chegar ao poder era só o primeiro 

passo. As forças que operavam contra um processo pacífico na 

direção de um regime democrático eram múltiplas e complexas, 

e isto o obrigaria a entrelaçar muitos outros atores. Por um lado, o 

país não estava formado por brancos e negros, havia uma grande 

diversidade de etnias e culturas que, ainda que quando conside-

radas separadamente eram minoritárias, constituíam uma parte 

ACOLHENDO AS PAIXÕES DO INIMIGO

importante do mundo não branco, e haviam estado excluídas do 

poder político praticamente desde a fundação do país. Além disso, 

as duas grandes forças políticas em conflito (a direita branca e o 

Congresso Nacional Africano) tinham suas próprias divisões inter-

nas, com grupos radicais que aceitavam a contragosto uma paz 

negociada e esperavam atentamente que algum tropeço do novo 

governo abrisse uma porta para voltar às armas. Mas talvez o mais 

importante era que a história comum que tinham era uma história 

de rivalidade, de opressão e violência. O que cada grupo sentia 

como seu pertencimento à África do Sul era diferente e muitas vezes 

antagônico ao que sentiam os do bando contrário.

Para Mandela, que havia se proposto a construir um país onde hou-

vesse espaço para todos no contexto de uma convivência pacífica, a 

primeira coisa, como vimos no caderno 2, era poder brindar aos e às 

habitantes da África do Sul um retrato de pertencimento ao país, 

que fosse inclusivo para todas 

as etnias e culturas ali 

presentes. Mas o que 

poderia simbolizar 

esse pertencimen-

to? Que causa, que 

bandeira comum 

poderiam ter 

pessoas que 

por tantos anos 

haviam vivido na 

interpretação de se-

rem inimigos?

Talvez a escolha dos es-

portes tenha sido instiga-

da pelo fato de que pro-

duzem grandes paixões. 

A maior parte das pessoas 

que leem esse texto e de nós 

que participamos da sua escri-

ta, vivemos, ou pelo menos já tivemos contato, com a paixão de 

multidões que alguns esportes despertam. Para nós que vivemos 

na América do Sul essa paixão costuma estar ligada ao futebol, 

mas em outros países, como nos Estados Unidos e Venezuela, o 

baseball desperta paixões semelhantes. Do mesmo modo, nos 

países que tiveram uma forte influência britânica, o rugby é um 

esporte que desperta grandes paixões e que, portanto, convoca 

vontades e mobiliza multidões.

Mandela reconheceu com clareza que a África do Sul estava di-

vidida também com relação a isso. Por um lado, a população 

negra, que como sabemos representa aproximadamente 80% do 

país, amava o futebol. Na maioria dos bairros urbanos do país, os 

meninos negros aprendiam a jogar esse esporte desde pequenos. 

Os brancos, por outro lado, amavam o rugby. Cada um tinha seus 

times favoritos, jogadores que os inspiravam e milhares de histó-

rias que os faziam encontrar nesse esporte tanto um espaço para 

a própria atividade física como uma fonte de conexão emocional, 

pertencimento e inspiração.

Ainda mais complexo parece ser o fato de que, do mesmo modo 

que cada bando amava seu próprio esporte, desdenhava o dos 

inimigos. A velha piada de que o futebol é um esporte de cavalheiros 

jogado por brutos e o rugby é um esporte de brutos jogado por 

cavalheiros é uma caricatura desse sentimento e aparece repre-

sentado pelo roteirista do filme Invictus, através da boca de um 

dos guarda-costas brancos do presidente. Mandela e sua equipe 

haviam observado que quando a seleção nacional de rugby jogava 

uma partida internacional, por exemplo contra a Inglaterra, enquanto 

os sulafricanos e sulafricanas brancos torciam para a equipe da 

África do Sul, os negros e negras torciam para o time adversário.

A impecável lógica política de Mandela e sua equipe foi que algum 

desses dois esportes poderia constituir-se em uma alavanca para a 

articulação de um sentimento nacional que proporcionaria a cada 

um de seus habitantes o pertencimento e a conexão emocional 

com os outros. Este é um bom exemplo de um ponto de partida 

para a construção de uma épica, como vimos no Caderno 2. Mas 

o que nos interessa olhar aqui é a combinação de decisões e de 

medidas que o governo de Mandela impulsionou para entrelaçar 

cada vez mais atores que juntos puderam produzir este efeito.

Se a decisão por escolher um esporte ou outro, ou seja, o futebol 

ou o rugby, tivesse sido tomada em função do número de segui-

dores de cada um, o futebol teria sido a melhor opção. Era, afinal, 

o esporte de 80% da população do país. Mas a lógica do racismo, a 

história recente, a liderança que Mandela exercia sobre a população 

negra e o fato de que haviam sido os brancos que perderam as 

eleições fizeram com que o então presidente visse a conveniência 

de escolher o rugby e não o futebol como elemento de coesão da 

sociedade sul-africana.

Isso é muito importante. Nesse momento frágil da história da história 

do país, os brancos tinham um grande poder militar e controlavam 

boa parte dos recursos econômicos. Além disso, viviam acuados 

pelo mesmo medo encarnado por Viljoen e logo superado com a 

ajuda de Mandela: o temor ao abuso de poder e ao revanchismo 

por parte dos negros, que pela primeira vez tinham controle do 

governo. Eram os brancos que se precisava convocar, para embar-

carem no projeto político de uma África do Sul democrática. Por 

outro lado, caso escolhesse o futebol, Mandela teria precisado fazer 

com que os brancos se apaixonassem pelo futebol. Mas como ele 

era o líder dos negros e não dos brancos, conseguir isso parecia 

ser muito mais difícil.

Conforme vimos no segundo caderno, o que o governo fez foi 

assegurar que o próximo campeonato mundial de rugby fosse rea-

lizado na África do Sul, convertendo esse esporte em um símbolo 

articulador de uma nova identidade nacional à qual todos e todas 

poderiam sentir-se convocados, com o lema «um time, um país».

Uma vez tomadas tais decisões e tendo conseguido entrelaçar os 

atores internacionais chave, foi preciso fazer um trabalho interno 

impecável. Tanto o relato de John Carlin quanto o filme de Clint 
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Eastwood mostram, por exemplo, que Mandela teve que lutar 

dentro do seu próprio partido para ir angariando seus membros um 

a um, de modo que o novo governo mantivesse o nome, as cores 

e a estética do time nacional de rugby, que historicamente fora o 

símbolo da paixão esportiva dos africânderes. Esta equipe, que se 

chamava Springboks, devia permanecer como uma demonstração 

do respeito do novo governo pelas preocupações brancas e sua 

boa vontade em incluir aos brancos e brancas e seus interesses 

no futuro do país.

É neste ponto que surge a necessidade de entrelaçar também 

François Pienaar, capitão dos Springboks, com quem Mandela 

acaba cultivando uma relação de amizade.

Mandela compreendeu que para que o rugby conseguisse unir o 

país sob a bandeira da África do Sul era preciso ganhar o campeo-

nato mundial que ia acontecer no seu território. E logo perceberam 

que os Springboks careciam da habilidade técnica e da experiência 

internacional necessárias para conseguir tal façanha. No que con-

cernia ao governo, o time recebeu mais recursos e reconfigurou seu 

corpo técnico a fim de profissionalizar ainda mais o processo de 

preparação para o campeonato mundial. Mas isso não bastava. Era 

necessário entrelaçar nesta iniciativa os 80% do país que faltavam, 

ou seja, que a população negra, que via com desprezo o amor 

dos brancos pelo rugby, se sentisse envolvida com o resultado do 

campeonato mundial. É claro que a inclusão de um jogador negro 

no Springboks, Chester Williams, contribuiu para esse propósito, 

mas igualmente importante foi assegurar que tanto as crianças 

como os adultos negros conhecessem o rugby, entendessem suas 

regras, soubessem jogar e se interessassem por seus resultados.

Conseguir isso supôs uma enorme campanha de mobilização 

para propagar o rugby no país, a fim de entrelaçar centenas de 

milhares de crianças e jovens com a iniciativa. Jogadores e trei-

nadores de rugby foram enviados a todos os cantos da África do 

Sul para ensinar o jogo e fomentar a criação de times informais e 

campeonatos de bairro onde as crianças e jovens pudessem par-

ticipar. Foi uma campanha de mudança cultural em larga escala, 

cujo resultado acabou sendo por fim um imenso sucesso político, 

tanto dentro do país como frente à opinião pública internacional: 

os Springboks ganharam o campeonato mundial em uma final 

vibrante, e o país teve um grande avanço em direção a uma maior 

integração política e social.

É claro que para resolver os profundos conflitos históricos da África 

do Sul e curar as feridas deixadas por centenas de anos de governos 

racistas e a política do Apartheid, era necessário muito mais do que 

isso. Não pretendemos dizer aqui que o Campeonato Mundial de 

Rugby de 1995 tenha resolvido tudo isso. Quem estudar com maior 

profundidade a história da África do Sul verá que foram necessárias 

muitas outras iniciativas em áreas tão diversas como a gestão da 

economia, a educação e o assunto espinhoso dos crimes perpetra-

dos pelos instrumentos repressores dos governos brancos, e que o 

processo está longe de ter terminado. Mas a campanha destinada 

a entremear vontades individuais, gestos, símbolos e comunidades 

completas, uma depois da outra, em torno do rugby, foi um passo 

decisivo para a construção das primeiras pontes para avançar a 

níveis mais altos de participação e equidade para seus habitantes.

Assim, o caso do rugby na África do Sul ilustra que é possível pro-

duzir condições para que atores antagônicos colaborem entre si e 

se alinhem ao redor de propósitos comuns. Acreditamos que, por 

mais difícil que possa parecer encarar esse desafio, é sempre um 

caminho melhor do que optar por excluir um ator cujos interesses 

e posições aparecem como antagônicos aos de outros ou outras 

que já estão participando, ou pessoas que desejamos incorporar ao 

nosso trabalho. A única exceção a essa regra, é claro, é a revelada 

pelo Paradoxo de Popper, que sugere que a tolerância é para todos, 

exceto para os intolerantes. 

A história que contamos na seção anterior acerca da estratégia de 

Nelson Mandela e o rugby é, poderíamos dizer, um caso particular 

do que William Ury chama de terceiro lado.

William Ury é um renomado especialista em negociação que con-

tribuiu em processos de paz em diferentes conflitos ao redor do 

mundo. O que ele diz é que em qualquer situação de conflito entre 

duas partes existe uma terceira, que somos nós, ou seja, a comu-

nidade circundante. O papel da comunidade circundante consiste 

em recordar às duas partes em conflito o que é que está em jogo. 

Assim, por exemplo, quando se trata de um conflito matrimonial, 

o que a terceira parte representa como algo a cuidar são os filhos e 

filhas. Da mesma forma, na disputa de poder entre dois líderes cor-

porativos, o que essa terceira parte deve mostrar é a sobrevivência 

da organização, ou seu propósito. E o mesmo funciona para 

praticamente qualquer conflito. 

ATÉ MESMO NO ORIENTE MÉDIO É 
POSSÍVEL COLABORAR COM "OS OUTROS"

Ury chama esse gesto, de chamar as partes 
para ver o que está em jogo, de “sair para 
a sacada”. É a metáfora de olhar desde um 
ponto mais alto para poder ver o panorama 
completo. No tipo de trabalho que fazemos, 
impulsionando a colaboração extrema, as 
situações de conflito, quer sejam históricas 
ou circunstanciais entre alguns dos e das 
participantes, podem ser parte do que pre-

cisamos abordar. E essa simples 
maneira de vê-lo pode ser de 

grande utilidade.
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Em uma de suas conferências, Ury descreve a forma como, junto 

com outras pessoas, encontrou um símbolo para dar um sentido 

de passado comum às pessoas que se enfrentam diariamente nos 

conflitos do Oriente Médio. Sendo historiador, ele descobriu que há 

uma grande história que é relevante tanto para os judeus como para 

os muçulmanos e cristãos. É a história de Abraão, apontado nos 

relatos bíblicos como o pai do povo judeu. Se todos os que estão 

em conflito nos territórios do Oriente Médio pudessem parar para 

olhar esse passado comum e sentir-se filhos desse mesmo pai, isso 

abriria, segundo Ury, uma porta em direção a um entendimento 

mais compassivo de quem é o outro. Sob essa premissa, organizou 

um evento que se chama o Caminho de Abraão, que consiste em 

uma longa caminhada que recorre o que hipoteticamente foi o 

caminho que Abraão seguiu ao longo de sua vida para fundar 

o povo de Israel. O evento é um convite para que todos 

os que aderem à causa da paz no Oriente Médio possam 

juntos percorrer essa rota. Hoje em dia sabemos que essa 

iniciativa não produziu a paz no Oriente Médio, porque 

provavelmente não há nenhuma iniciativa que possa 

produzir tal milagre por si só, mas sem dúvida foi 

uma contribuição a esse processo, entre outras 

incontáveis contribuições.

O mais relevante aqui é o gesto de buscar ele-

mentos comuns. E isso sempre há! Por mais 

difícil que possa parecer encontrá-los, no final 

das contas até mesmo com seu pior inimigo, mesmo que provenha 

de outro país, fale outra língua e tenha outra cultura, você sempre 

tem algo em comum: ambos são humanos, ambos são mortais, 

ambos temem a morte, ambos amam ou já amaram alguém, ambos 

já foram amados, ambos querem cuidar das pessoas que amam. 

Isso, que parece tão simples, faz parte do nosso contexto humano. 

Poderíamos dizer que toda a nossa extraordinária habilidade de 

nos relacionarmos e nos coordenarmos para fazer coisas juntos se 

desenvolveu ao longo de dezenas de milhares de anos devido ao 

impulso dessas preocupações.

Se pensarmos bem, foi exatamente isso que Mandela e sua equipe 

buscavam para a África do Sul por meio do rugby: um elemento 

comum unificador que se construísse nessa terceira parte, nessa 

coisa em comum que ambas desejavam cuidar. É claro que não 

se trata do rugby em si mesmo, e sim do que o rugby representa, 

ou melhor, o que os Springboks representam, isto é, um país unido 

pela primeira vez em torno de um mesmo objetivo.

No processo de entrelaçar atores, isso que procuramos ilustrar 

neste capítulo é de central importância. Por isso dedicamos um 

caderno anterior à articulação da épica que encarna e dá vida ao 

propósito em prol do qual estamos convocando à colaboração. 

Mas a épica não é suficiente por si mesma. Entrelaçar atores é um 

trabalho contínuo, que requer que se esteja permanentemente 

construindo pontes que permitam a cada um encontrar espaços 

em comum com os outros participantes do movimento ou da 

causa que estamos impulsionando, e que onde surjam as disputas, 

seja possível resolvê-las justamente para o amparo dessa “terceira 

parte”, como Ury a define. Em nosso caso essa “terceira parte”, se 

trata, geralmente, de um ou vários ODS.
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A estratégia de entrelaçar atores supõe olhar cuidadosamente para 

cada uma e cada um deles, suas preocupações, suas ambições, 

seus desafios, suas paixões, seus projetos, seus interesses e suas 

metas. A partir desse conhecimento buscamos entremear tais 

elementos com os de outros atores a quem buscamos envolver.

O senso comum nos diz que a forma de conseguir isso é encontrar 

um caminho para que os interesses, os indicadores e as metas 

individuais se subordinem aos propósitos, indicadores e metas 

coletivos. Ao fazer isso, pedimos a cada ator que seja transigente 

a respeito do que está tentando produzir. Que sacrifique algo do 

que lhe interessa em prol de um acordo comum sobre o que é 

bom e desejável.

Mas o truque da estratégia de entrelaçar 
atores é buscar as sinergias, atuais ou po-
tenciais. Que tipo de sinergias?

• Entre os objetivos de um ator e os 
de outro;

• Entre as atividades de dois atores 
diferentes;

• Entre os objetivos de um ator, as 
atividades de um segundo e as 
capacidades de um terceiro;

• Entre as atividades que vários ato-
res preveem realizar em colabo-
ração, com as capacidades de um 
terceiro, as paixões de um quarto 
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e as oportunidades que um quinto 
ator busca explorar;

• Etc.

Com isso queremos dizer que as possibilidades são infinitas, e 

aparecem quando nos esquecemos de tentar subordinar tudo a 

um único conjunto de objetivos, com um único conjunto de indi-

cadores, alcançáveis por meio de uma única coleção de atividades.

Pense na Ushahidi, que articula em uma mesma ação o desespero 

e o sentimento de urgência dos das equipes de resgate no Haiti, 

com as capacidades de uma rede de profissionais de informática e 

operadores altamente qualificados em Boston, que trabalham com 

uma tecnologia desenvolvida no Quênia para outros fins, que não 

são precisamente os de resgatar vítimas de desastres naturais sob 

os escombros. Esse milagre não é possível pela lógica de “vamos ter 

um plano em que todos estaremos de acordo”. Emergiu das possi-

bilidades que foram se abrindo espontaneamente porque pessoas 

sem uma estratégia centralizadora ou hierárquica dispuseram-se 

a colaborar “como pudermos” para atender a uma emergência 

comunitária. Em qualquer escala que se olhe para a Ushahidi, em 

qualquer de suas múltiplas intervenções, a história é a mesma.

No contexto de um esforço sistemático e recorrente, como é a es-

tratégia de entrelaçar atores, ao reunir e trabalhar com um grupo de 

pessoas e organizações, sempre aparecem muitas oportunidades 

de sinergia, uma vez que se põem sobre a mesa seus objetivos, o 

que estão fazendo, as capacidades de que dispõem, suas paixões 

e suas preocupações. Do ponto de vista de cada um, o que resulta 

dessa estratégia é que cada ator vê nos outros a disponibilidade 

para colaborar e contribuir com suas metas, e ajudá-lo a cuidar 

de suas paixões.

E a banalidade do bem joga a favor dessa estratégia. Depois de tudo, 

contamos com a predisposição humana a colaborar que emerge 

quando «alguém» orquestra adequadamente o contexto para que 

aconteça. E nós, não podemos ser esse «alguém»?

Reconhecemos dois espaços básicos para entrelaçar atores.

O primeiro são as conversas que sustentamos para entender e 

coordenar o que fazemos juntos e juntas. Essas conversas são 

recorrentes e alternam o visionário e estratégico com o operacional 

e pragmático. Movemo-nos entre as declarações de propósito de 

cada um dos atores, geralmente ligado a suas paixões e interesses, 

e às atividades nas quais potencialmente colaboramos. Este espaço 

chamamos de «governança».

A governança se encarrega de gerar o contexto no qual ocorrem as 

iniciativas de colaboração entre os atores entrelaçados.

O segundo espaço são as iniciativas que envolvem vários atores em 

prol da épica comum, gerando um impacto relevante no contexto 

de uma cidade e em torno de um ODS. Nem todas as iniciativas 

de colaboração reúnem essas características, mas as que o fazem 

convertem-se em um eixo do trabalho em si mesmas e acabam 

impulsionando os propósitos de muitos atores ao mesmo tempo, 

e muitas vezes com a ajuda de milhares de pessoas. Por isso as 

chamamos de iniciativas massivas de impacto coletivo (IMIC).

De modo que neste capítulo e nos seguintes lançaremos um olhar 

à maneira em que ocorre o entrelaçamento, tanto na governança 

como nas IMIC. 
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As pessoas comparecem aos eventos ou projetos em função de 

quem as convida. Por isso era importante definir quem iria fazer a 

convocação. Embora não estivéssemos de acordo desde o início 

sobre a maneira como as coisas deveriam acontecer para mobili-

zar o que queríamos, isso nós tínhamos muito, muito claro. Tanto 

fazia ter um propósito nobre ou saber como levar a cabo o que 

estávamos tentando fazer. Àquela altura já tínhamos inclusive o 

financiamento, mas isso por enquanto não tinha importância. Se 

queríamos produzir colaboração extrema entre muitos atores e 

esperávamos que trabalhassem juntos durante tempo suficiente, 

o que se tinha que resolver era: quem deveria convocar?

A IDENTIDADE CONVOCADORA

GOVERNANÇA

Como consultores, não nos cabia decidir isso, mas podíamos parti-

cipar das discussões e entendíamos a complexidade do problema. 

Bruno Defelippe, Diretor Executivo do KOGA, a quem conhecíamos 

muito bem pelo papel que também desempenhava no Sistema B 

Paraguai, liderava a reunião gesticulando com as mãos enquanto 

falava – e a gente se perguntava se em algum momento derramaria 

o copo d’água que tinha na mesa ao seu lado.

Em um flipchart fizemos um mapa com todos os atores relevantes 

do ecossistema, ou seja, destacamos aqueles que desejávamos 

que colaborassem entre si para alcançar o propósito almejado. Lá 

estava o KOGA, a primeira empresa B do Paraguai, em seu duplo 

papel: por um lado encarnar uma forma de ser empresa, ou seja, 

uma empresa de impacto socioambiental positivo, e por outro, 

impulsionar empreendimentos com impacto. Havia 

também ali as principais universidades 

paraguaias, importantes pelo papel que 

exerciam como curadoras do desenvolvi-

mento cultural do país. Figuravam ainda 

as diversas instituições do governo, os ministérios e suas secretarias, 

alguns dos quais estavam diretamente implicados nas estratégias 

de desenvolvimento nacional. Pensávamos ainda nos empreen-

dedores e empreendedoras, representados em diferentes grupos, 

assim como nas grandes empresas, cuja capacidade de ação era 

tão necessária para alcançarmos nossos objetivos. Enfim, uma 

lista comprida de organizações e pessoas tinham que estar. Bruno 

e seus colaboradores, entre os quais se encontravam Santiago 

Campos Cervera e Marta Del Castillo, conheciam o ecossistema 

profundamente e repassavam mentalmente a lista dos e das que 

não podiam faltar, para não esquecer ninguém. Nós só podíamos 

interrogar a partir do que conhecíamos e das categorias previsíveis 

em um caso como este: Toda a institucionalidade relevante da 

academia está representada? Falta alguém do governo, alguém que 

tenha influência nos assuntos de empreendimento? Há alguma 

incubadora ou aceleradora de negócio que estamos esquecendo? 

Coisas assim.

Dada a natureza do projeto, era preciso assegurar que cada um dos 

atores a serem convidados se envolvessem para trabalhar durante 

anos. Mas antes disso, precisávamos conseguir algo mais básico: 

que chegassem à primeira reunião. Por isso voltávamos uma e outra 

vez a uma pergunta chave, sem uma resposta clara: quem deveria 

convocar a reunião? Aquela discussão 

nos deixava empacados.

Cada ator tinha suas vantagens 

e desvantagens como entida-

de convocadora. Repassamos 

todos, um por um. Poderia se 

dizer que o problema era sem-

pre o mesmo: cada instituição 

gerava atração para uma parte 

dos convidados, mas possível 

resistência para outros. Fosse 

pelo fato de haver rivalidades 

naturais por competirem em 

um mesmo campo, ou pelas tensões 

políticas normais entre dirigentes de diferentes 

orientações políticas, a possibilidade de que um ou uma 

convocadora deixasse automaticamente de fora outro ator impor-

tante, por sua simples presença, era muito provável.

Já estávamos cansados e a tarde avançava. De repente Bruno disse, 

levantando os ombros, como se o que estava dizendo fosse a coisa 

mais óbvia do mundo: «talvez seja melhor que o convocador, ou 

a convocadora, não seja nenhum de nós, e sim um terceiro». Ou 

seja, alguém que não fosse parte das tensões que atravessavam os 

atores que queríamos incorporar. Alguém “mais de fora”, por assim 

dizer. Soava como um caminho de saída da zona pantanosa. Foi aí 

que todos, quase em uníssono, pensamos no BID. Mas Santiago 

foi o primeiro a dizê-lo.

O Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, (IADB na sigla 

em inglês), é um organismo multilateral que desempenha um papel 

muito importante na promoção de iniciativas de desenvolvimento 

econômico e social no continente. Quando se fala em empreendi-

mento, em inovação de políticas públicas, de investimento social ou 

de desenvolvimento da infraestrutura dos nossos países, é muito 

frequente que o BID apareça no mapa.

No caso do Paraguai, particularmente, o BID trabalha tanto 

com o governo como com a iniciativa privada, incluindo 

organizações não governamentais, empreendedo-

res e grandes empresas. Mas além disso, o 

BID era o financiador da iniciativa que nos 

reunia naqueles dias em Assunção. Isto 

convertia a instituição em uma candidata 

natural para convocar com êxito todos os 

atores a participarem da iniciativa.

É possível que você esteja pensando, tantas 

voltas para decidir que o financiador do pro-

jeto convocasse? Seria uma objeção sensata 

a este relato. Se poderia pensar que sempre 

quem põe o dinheiro é quem deve convo-

car, mas não é assim. Inclusive, acontece 

às vezes que quando o financiador é um 

dos atores, está midiaticamente exposto ou 

tem muito poder, sua identidade desanima 

os convidados a aceitarem a convocatória. 

Em muitos casos, a entidade convocadora com maiores possi-

bilidades de êxito é alguma organização que está mais próxima 

das comunidades e do ecossistema que se busca impactar. Isso 

é assim especialmente quando os fundos provêm, por exemplo, 

de instituições que são pouco conhecidas no espaço de ingerência 

dos atores a serem convocados. Mas neste caso em particular, o 

BID era externo e ao mesmo tempo estava muito presente na cena 

social e econômica do país. Tinha até então, e para esses atores, 

uma identidade impecável e era neutro e imune às tensões políticas 

internas. Além disso, o BID convocava também como espaço. As 

pessoas gostavam de “ir a reuniões no BID”.



48 49

Evidentemente, os que estavam ali presentes não podiam decidir 

pelo BID. Seria preciso convencer Eduardo Almeida, representante 

do BID no Paraguai naquela época, da conveniência de dar esse 

passo. Alguém trouxe café, outra pessoa providenciou a compra de 

alguma coisa para comer, e seguimos trabalhando até tarde, porque 

com a decisão tomada a KOGA teria que contatar o BID logo pela 

manhã para propor-lhes que fossem a entidade convocadora. E 

o copo d’água do Bruno ficou no lugar.

O convite saiu, poucos dias depois, de um email do BID, assinado 

por todos os membros da equipe mobilizadora, ou seja, todos 

os que haviam confirmado seu compromisso por impulsionar o 

ecossistema de empreendimento e inovação do Paraguai.

O resultado foi exatamente o que esperávamos: ninguém negou o 

convite. As organizações convocadas deram origem à conformação 

de uma equipe que segue reunindo-se quatro anos depois.

Foi assim que nasceu o Karaku, principal 
iniciativa impulsionadora do ecossistema 
de inovação e empreendimento no Paraguai.

Ao longo desse tempo, conseguiram impulsionar uma série de ini-

ciativas que fizeram florescer o ecossistema, inclusive a promoção 

de algumas leis e a criação da Associação de Empreendedores do 

Paraguai, ASEPY.

A equipe convocada incluía os reitores das universidades, altos 

executivos de bancos nacionais, ministros de Estado e, é claro, a 

equipe do Bruno, liderada por Santiago e Marta. Assim constituída, 

com toda a sua diversidade de atores, muitas vezes com interesses 

opostos, essa equipe construiu espaços de colaboração entre seus 

participantes, para canalizar os esforços que as distintas iniciativas 

requeriam.

Quando pensamos em iniciativas de colaboração extrema desta 

natureza, seja para desenvolver o ecossistema de inovação e 

empreendimento de uma cidade ou para impulsionar a mudança 

cultural de um país, ou seja, em uma escala que requer milhares 

de atores entrelaçados colaborando, isso exige a conformação de 

uma governança.

Quando dizemos «governança» comumente o que se escuta é 

«governança corporativa», ou «governança institucional», e ra-

pidamente aparece a imagem de uma diretoria ou conselho de 

ministros. Mas aqui usamos o termo de outro modo. A governança 

e seus membros não cumprem o papel de dar instruções, nem 

de estabelecer diretrizes que devam ser acatadas pelo resto da 

organização, primeiro porque não há uma organização, e sim uma 

equipe em rede, cujos participantes se envolvem de diferentes 

maneiras, com diversos graus de compromisso, diferentes recursos 

e atendendo às suas próprias motivações. 

Em vez disso, a governança é composta por 
gente que mobiliza e gente que promove 
a mudança cultural e as transformações 
sociais, econômicas ou ambientais que a 
iniciativa busca impulsionar.  

Neste capítulo falaremos de como se constrói a governança, como 

se mantém viva, como se articula e como pode impulsionar a 

mudança que buscam seus organizadores.

GOVERNANÇA GOVERNANÇA
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a épica, de forma sistemática e recorrente, 
mas além disso costuma ser também o me-
canismo para “hackear” as governanças 
prévias que vinham operando no espaço de 
ação em que se busca incidir.

Isso de “hackear” a governança anterior pode soar estranho, mas os 

exemplos que vêm a seguir nos ajudarão a ilustrá-lo. Por enquanto, 

basta pensar na natureza das ações que diferentes grupos de ati-

vistas no mundo levam a cabo diariamente para modificar a forma 

tradicional em que os parlamentos nacionais decidem sobre as leis 

que lhes interessam. No primeiro caderno já falamos dessa ideia 

de “hackear”, como uma forma de flexibilizar ou pular algumas das 

regras que imobilizam ou tornam muito lenta a institucionalidade 

tradicional. A governança, da maneira em que a propomos aqui, é 

um mecanismo para produzir essa maior flexibilidade.

Para alcançar isto, devemos pensar na governança como uma 

estrutura de equipes que sustentam conversas e coordenam ações 

em três níveis diferentes:

1. Conversas sobre o «nós»

A governança constitui o espaço em que os distintos atores se en-

contram e sustentam, de forma recorrente, conversas cujo propósito 

é vitalizar e rearticular uma e outra vez a épica. Nos encontramos e 

à luz da evolução dos diversos acontecimentos que dizem respeito 

ao território onde operamos e aos propósitos que nos convocam, 

voltamos a validar o sentido do que fazemos e mudamos o que 

nos parece necessário mudar.

É preciso dizer aqui que este costuma ser um ponto cego em meio 

ao ruído do trabalho cotidiano, em que a ação consome todos os 

esforços, todos os recursos e todos os espaços de encontro. No 

trabalho de mobilizar as ODS, produzir ação costuma tornar-se tão 

A governança busca comprometer e mobilizar a maior quantidade 

de atores e de forças do ecossistema. Convém notar que é composta 

por pessoas e instituições que têm agendas e interesses distintos. 

Dada a importância da diversidade, é fundamental manter um 

equilíbrio que não desencoraje a participação dos atores de um 

grupo de interesse específico. Assim, por exemplo, se a governança 

está composta majoritariamente por instituições públicas, as orga-

nizações privadas podem sentir que têm poucos incentivos para 

participar. Se os e as participantes de uma determinada universi-

dade são predominantes, os de outras universidades podem se 

retirar. Consequentemente, um primeiro critério a levar em conta 

para convocar a constituição da governança é que as instituições, 

tendências políticas, credos religiosos (quando for o caso) e outros 

grupos de interesse estejam equilibrados.

Como já dissemos, ao contrário do que poderia emergir das noções 

mais comuns sobre organização, a governança não se constitui 

como autoridade, no sentido de dar instruções ou determinar 

cursos de ação dos e das participantes. Em vez disso, opera como 

um organismo que promove o florescimento do ecossistema 

pertinente a um determinado propósito, de tal maneira que este 

possa dar seus frutos por meio do acionamento massivo daqueles 

que participam dele.

É por isso que quando pensávamos no ecossistema paraguaio de 

inovação e empreendimento imaginávamos essa grande variedade 

de atores que vão desde as universidades até os bancos privados 

e as instituições estatais.

O papel da governança consiste em sustentar o espaço em que os 

distintos participantes se encontram e coordenam-se para produzir 

ações em prol dos propósitos comuns.

Para dizê-lo de forma mais precisa: a gover-
nança é o espaço onde se articula e se cultiva 

CONSTRUÇÃO DE LA GOVERNANÇA

urgente que consideramos a épica como algo que já está garantido. 

“Já a vimos uma vez, nas primeiras reuniões de governança”, é algo 

que costumamos escutar. No caderno 2 tratamos de estabelecer 

esse ponto: a épica se cultiva, se nutre e se mantém viva como se 

fosse uma árvore. Isso requer ritos e símbolos que com o tempo 

se gastam e vão mudando.

2. Conversas que geram contexto 

para a ação

Boa parte do trabalho pragmático da 

governança consiste em facilitar as 

conversas entre os atores que per-

mitam a cada um visualizar o que os 

outros estão fazendo e estabelecer 

oportunidades de produzir sinergia.

Isto se faz deixando à vista de 

todos um mapa com as dife-

rentes iniciativas que os diversos 

atores impulsionam, seja as que 

já existiam antes, bem como as 

novas que surgiram do trabalho 

da governança.

As oportunidades de produzir 

sinergia dão lugar a novas iniciativas, ainda que se trate de fortalecer 

uma iniciativa que um dos atores já tinha. Neste sentido chamamos 

de “iniciativa” o conjunto de ações novas que concordamos em 

levar a cabo para produzir a sinergia cujo potencial descobrimos 

na conversa.

Imagine o caso de uma campanha para plantar arvores em um 

morro, ou qualquer território degradado. Se a iniciativa provém 

de uma organização ambiental em coordenação com um gover-

no local, pode-se estabelecer uma oportunidade de sinergia em 

colaboração com as universidades para alavancar a convocatória 

de voluntários. Então, as coordenações destinadas a promover a 

campanha nas universidades e realizar o processo da convocatória, 

seleção e preparação dos voluntários universitários é uma iniciativa 

que começa a aparecer no mapa da governança.

3. Conversas de ação

O terceiro nível em que opera a governança é a coordenação direta 

de ações. Genericamente chamamos de iniciativas os diversos 

projetos e atividades que estão no mapa da governança e com os 

quais as distintas equipes se relacionam 

de forma diferente.

Em virtude da nossa experiência dis-

tinguimos alguns “tipos” de iniciativas, 

mas isso não deve ser considerado um 

“modelo” rígido, e sim um ponto de 

partida para que a equipe de gover-

nança encontre as distinções que mais 

se ajustem a cada caso.

Em primeiro lugar, reconhecemos dois 

tipos de iniciativas em função de sua 

complexidade e alcance:

a. Chamamos de iniciativas, 

simplesmente, àquelas que 

estão alinhadas com os propósitos da governança 

e contam com a participação de um ou vários de 

seus membros. 

b. Chamamos iniciativas masivas de impacto colectivo 

(IMIC) às iniciativas que têm uma grande envergadura 

e cujo alcance supõe mobilizar milhares de pessoas 

para produzir um grande impacto no território.

Entre as primeiras, costuma haver algumas que são iniciativas que 

fazem parte dos afazeres habituais dos atores que participam na 

governança, e que aparecem no mapa porque estão alinhadas 

com os propósitos. Fazem parte do que vemos acontecer no 
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ecossistema e juntos buscamos, ativamente, oportunidades para 

potencializá-las.

Há outras ainda que surgem do entrelaçamento, quer dizer, das 

sinergias que uma vez descobertas dão lugar a ações concretas, 

como o exemplo que acabamos de dar.

Outras são iniciativas completamente novas, que surgem da 

própria governança, como resultado do trabalho conjunto e do 

entrelaçamento entre propósitos, objetivos, interesses e metas 

de cada um e cada uma. Seguindo o exemplo da campanha de 

plantar árvores, por exemplo, imaginemos que se declara como um 

objetivo a sensibilização das crianças a respeito da importância da 

flora nativa, e que a partir dessa declaração se articula um novo 

projeto que consiste em criar um jardim botânico, dentro do espaço 

de uma das universidades participantes. Essa seria uma iniciativa 

nova, surgida da governança.

Sobre as IMIC, estas muitas vezes requerem, pela sua própria na-

tureza, uma governança própria, que imita a estrutura e os papéis 

que propomos aqui. Quando em um território a governança dá 

impulso a uma IMIC, frequentemente alguns dos que participam 

na governança da IMIC são também parte da governança do terri-

tório. Às vezes a IMIC ocupa um lugar tão importante no acionar da 

governança do território que elas e eles mesmos delegam a uma 

equipe formada dentre eles sua mobilização, mas a governança 

para ambas as instâncias é a mesma.

Por isso costumamos dizer que a estrutura da governança, que 

apresentaremos nas próximas páginas, é um modelo “fractal” 

(que os matemáticos nos perdoem), no sentido de que se trata 

de uma estrutura que pode repetir-se conservando as principais 

características entre seus elementos, em torno de iniciativas de 

maior ou menor escala, ou em territórios específicos dentro de 

territórios mais amplos.

Em nossa experiência, a governança deve ser constituída por três 

equipes:

1. Equipe convocadora: é uma equipe de transição, cujo 

propósito é ajudar a convocar as primeiras pessoas e 

instituições participantes das duas equipes seguintes. 

Uma vez que as duas outras equipes estão formadas, 

os membros da equipe convocadora integram-se a 

eles e essa primeira equipe desaparece.

2. Equipe mobilizadora: é a equipe encarregada de 

dinamizar o ecossistema, coordenando as atividades 

das distintas entidades que nele colaboram.

3. Equipe promotora: é uma equipe ampliada, cuja 

finalidade é aportar redes e poder à equipe mobili-

zadora.

As equipes de governança vão variando com o tempo, devido à sua 

natureza. Por um lado, as pessoas que as integram na represen-

tação das instituições vão mudando, pois deixam as instituições 

ou mudam de papel dentro delas. Por outro lado, há instituições 

que se juntam e/ou se retiram da governança em algum momento, 

especialmente no grupo promotor. A equipe mobilizadora, por sua 

vez, tende a ser mais estável e vai se construindo iterativamente, 

a começar pelas pessoas que participam na representação das 

organizações e movimentos que fundam o projeto.

Na nossa experiência, para construir uma governança é preciso 

realizar pelo menos os seguintes passos:

1. Construir a equipe mobilizadora inicial, convidando 

líderes de organizações e/ou iniciativas de referência 

no âmbito de ação do propósito que nos move. 

Por exemplo, se estamos buscando melhorar as condições de 

sustentabilidade ambiental da cidade, em consistência com o 

ODS 11, então é importante convocar as organizações ambientais 
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presentes na cidade; as universidades e outras instituições com 

capacidade de pesquisa sobre o assunto; as organizações juvenis 

que já estejam comprometidas com iniciativas ambientais ou 

potencialmente possam estar; o Ministério do Meio Ambiente (ou 

seu equivalente); as autoridades do governo local; as organizações 

comunitárias organizadas em torno de situações de contaminação 

de bairros ou comunidades; etc.

No caso do Paraguai, a equipe mobilizadora inicial estava composta 

por pessoas da KOGA, do BID e das organizações que orbitavam 

em torno da KOGA.

2. Construir a equipe convocadora, convidando pessoas 

com suficiente identidade e poder no ecossistema 

para atrair atores chave para a equipe promotora.

Como já se mencionou no início deste capítulo, no caso do Para-

guai o BID foi eleito como a melhor opção convocadora: era maior 

do que todos os outros atores, não era um ator local e o mais 

importante é que podia ser um ator de consenso, cuja liderança 

ninguém questionaria.

3. Construir a equipe promotora. A equipe convoca-

dora faz um convite aos atores que identifica como 

atrativos para fazer parte da equipe promotora. Quer 

dizer, faz uma apresentação atraente aos futuros 

integrantes da equipe promotora, para construir 

juntos o ecossistema. Uma vez constituída a equipe 

promotora, a equipe convocadora passa a fazer parte 

dela.

Os líderes da equipe mobilizadora devem fazer parte da equipe 

promotora. Ao mesmo tempo, pode-se reforçar a equipe mobiliza-

dora com algumas pessoas que a equipe convocadora possa atrair.

No exemplo da governança para uma cidade mais sustentável, 

seria natural que a convocatória fosse dirigida, entre outras, às 

organizações ambientalistas que ainda não estão envolvidas; às 

autoridades sanitárias; às empresas produtivas contaminantes 

disponíveis a melhorar seus processos produtivos e suas políticas 

de cuidado ambiental; a meios de comunicação ou jornalistas 

especializados em temas ambientais que tenham uma identidade 

forte na cidade ou no país e inclusive a organizações estrangeiras 

que ou tenham identidade como ativistas ambientais ou disponham 

de soluções tecnológicas relevantes para alguns dos problemas 

que afetam a sustentabilidade da cidade. 

• Ter paixão pelo propósito que reúne a governança.

Este último item é de vital importância. O compromisso e o esforço 

que se requer para o sucesso da equipe mobilizadora não estão 

ligados à natureza contratual da relação de uma pessoa com uma 

instituição. As equipes mobilizadoras que funcionam são lideradas 

por ativistas apaixonados ou apaixonadas por suas causas, inde-

pendente da organização para a qual trabalham.

O mais comum é que a participação das pessoas que conformam 

essa instância de coordenação se sustente sobre a base da assi-

natura de um convênio entre as instituições que representam, no 

qual se estabelecem os termos da colaboração e o alcance dos 

esforços com os quais se comprometem.

Quanto ao seu funcionamento, organização, papéis, frequência 

e prática de trabalho, devem ser definidos pelas pessoas que 

compõem a equipe.

Os principais critérios de organização que propomos à equipe 

mobilizadora são os seguintes:

• Deveria reunir-se inicialmente ao menos em sessões 

semanais, ainda que as coordenações entre seus 

participantes possam ser diárias, mediante ferramen-

tas de comunicação imediata, tais como Whatsapp, 

Slack ou Messenger4;

• Eé responsável por sustentar e coordenar todos os 

níveis de trabalho da governança;

• Mantém espaços recorrentes de coordenação com 

as equipes específicas que forem definidas, por 

exemplo com as equipes encarregadas de coordenar 

iniciativas específicas;

• Produz condições para identificar sinergias entre 

os atores participantes, seus objetivos, interesses, 

desafios, metas, projetos e atividades;

3   Esta edição vem dos últimos dez anos de experiência prática dos autores desses cadernos trabalhando com ecossistemas. São equipes pequenas o suficiente para alinhar e coordenar rapi-

damente, mas com um número diversificado de pessoas que podem trazer habilidades, conhecimentos e experiências complementares.
4  Dada a natureza e velocidade do mundo em que vivemos, é possível que em pouco tempo os aplicativos e/ou plataformas tecnológicas que mencionamos se tornem obsoletos. Eles estão 

expostos apenas para fins ilustrativos e devem ser considerados no contexto em que escrevemos este caderno: ano 2021.

Como descrito acima, esta é a equipe que lidera os processos 

de mudança, é a equipe que faz com que as coisas aconteçam, 

enquanto a equipe promotora é aquela que se responsabiliza 

por gerar os contextos necessários para que eles possam atuar. 

A escolha das e dos participantes da equipe mobilizadora é uma 

das atividades mais importantes para assegurar o sucesso da go-

vernança. Propomos os seguintes critérios para selecioná-los/as.

Critérios para escolher a equipe mobilizadora

Os integrantes da equipe mobilizadora devem ser pessoas que:

• Têm uma trajetória que demonstra compromisso 

com a causa que queremos mobilizar (a épica);

• Estão desenvolvendo ou recentemente desenvol-

veram atividades alinhadas com os propósitos que 

o projeto busca impulsionar;

• Têm um conhecimento profundo acerca do território 

e dos problemas dos quais o projeto busca cuidar 

(por exemplo, a maneira como um determinado ODS 

enfrenta obstáculos na cidade, a natureza desses 

obstáculos, o mapa pertinente de atores, etc.)

Número objetivo: entre oito e quinze integrantes.3

Um critério chave para configurar essa equipe é que os e as partici-

pantes aceitem ser parte dele. Não devem ser mandados por seus 

superiores, nem pelas organizações em que trabalham.

Funcionamento da equipe mobilizadora

A equipe mobilizadora deve declarar uma liderança interna, que 

pode ser uma pessoa ou uma equipe que cumpra os seguintes 

requisitos:

• Ter capacidade de liderança e mobilização de redes;

• Conhecer uma parte significativa das e dos partici-

pantes do ecossistema;

EQUIPE MOBILIZADORA
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• Impulsiona a geração de iniciativas de colaboração 

que dão vida às sinergias entre os atores e se en-

carrega de impulsioná-las por meio dos respectivos 

líderes, canalizando os apoios que pareçam neces-

sários. 

 

É importante salientar que a equipe mobili-
zadora não é responsável por todas e cada 
uma das iniciativas que ocorrem no ecossis-
tema. Seu papel consiste em impulsionar e 
coordenar os apoios, alianças e sinergias que 
considere necessárias, a fim de fortalecê-las.

A equipe mobilizadora deve escolher a maneira mais apropriada 

de trabalhar segundo as capacidades e características de seus 

membros, contanto que possam cuidar dos três níveis de funcio-

namento da governança.

Assim, é possível que se estabeleça, por exemplo:  

• Uma sessão recorrente de reflexão e cuidado com a 

épica uma vez a cada dois meses, da qual participe 

também a equipe promotora, e na qual o tema não 

sejam as iniciativas nem as ações específicas, e sim 

um olhar amplo sobre a natureza dos desafios que 

estão sendo abordados para atingir seus propósitos 

e o que lhes está acontecendo nesse caminho, como 

organizações e como indivíduos;  

• Uma sessão recorrente, mensal, para olhar junto com 

a equipe promotora as possíveis sinergias e registrar 

o avanço das iniciativas que estão no mapa; 

• Sessões semanais de trabalho interno para coordenar 

ações, às quais compareçam as diferentes equipes 

responsáveis pelas distintas iniciativas, com uma 

agenda que se adeque a cada caso.

Como dissemos, isto é apenas um exemplo que pretende ilustrar 

a forma em que uma equipe mobilizadora pode começar a estru-

turar seu trabalho.
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A equipe convocadora é a primeira versão da equipe mobilizadora, 

e seu papel é atrair os futuros e futuras participantes da equipe 

mobilizadora e da equipe promotora.

No caso do Karaku, a equipe convocadora era inicialmente com-

posta pelo KOGA seus aliados, e depois incorporou-se o BID com 

um papel protagonista.

Critérios para escolher a equipe convocadora

• Os mesmos critérios que para a equipe promotora;

• Proximidade com as organizações e disponibilidade 

para participar desde o início.

Número objetivo: entre cinco e dez integrantes.

Funcionamento da equipe convocadora

A equipe convocadora tem como única missão constituir as ou-

tras duas equipes. Para isso deve, em primeiro lugar, contar com 

um mapa ou lista de pessoas cujo trabalho ou identidade no 

ecossistema as converte em bons candidatos ou candidatas para 

desempenhar o papel indicado em cada equipe. Em segundo 

lugar, devem realizar um convite formal (uma carta ou email) para 

convocar a equipe promotora e a equipe mobilizadora. Foi isto o 

que fez o BID no Paraguai. Essa convocatória pode conter uma 

primeira versão da épica que se espera cultivar, mas supõe-se 

que os integrantes dessas novas equipes irão querer participar no 

desenho e aprofundamento dessa épica.

A constituição de ambas as equipes ocorre de maneira simultânea, 

e o mais comum é que sejam os convocados à equipe mobilizadora 

que desenvolvem as estratégias para recrutar e manter envolvidos 

os integrantes chave da equipe promotora.

EQUIPE CONVOCADORA

iniciativas que “soam” parecidas com o que viemos promover. Com 

o Karaku isso também foi uma dificuldade no início, e a forma de 

contornar o risco foi sustentar a todo momento a importância de 

cuidar do espaço para que cada ator participante pudesse colaborar 

a partir de seus próprios interesses e capacidades. Esse cuidado é 

o que valida o espaço de colaboração e permite manter a equipe 

trabalhando, sem abrir mão de seu envolvimento e compromisso.

Um exemplo desse espírito foi o processo de construir um ma-

nifesto para expressar a épica, que levou dois meses, e do qual 

participaram literalmente todos os atores que aceitaram o convite 

de participar da iniciativa. Isto contribuiu para assegurar o sentido 

de apropriação e pertencimento por parte dos que participaram. 

Como já foi dito antes, o papel da equipe promotora é trazer po-

der para a governança. Poder para convocar, poder para mobilizar 

diversos grupos de pessoas, poder financeiro ou político, poder 

simbólico ou identitário, etc. Tudo isso para que a equipe mobi-

lizadora possa levar a cabo as mudanças que se está buscando.

Espera-se que seja tão diversa quanto possível, na medida em 

que cada um de seus participantes contribua efetivamente para 

enriquecer a capacidade da governança para inspirar e mobilizar 

na direção dos propósitos estabelecidos.

Critérios para escolher a equipe promotora

• Deve-se privilegiar pessoas mais que instituições, 

mesmo quando as instituições que as e os respaldam 

sejam muito importantes;

• As pessoas convocadas precisam ter uma identida-

de forte no ecossistema, ancorada em uma vasta 

experiência ou em conquistas visíveis nos âmbitos 

de ação pertinentes à governança;

• As pessoas convocadas devem ter disponibilidade 

para apoiar com suas redes, identidade ou outro tipo 

de recursos o desenvolvimento do ecossistema.

Número objetivo: entre vinte e quarenta participantes.5

Propomos este número em virtude da nossa experiência trabal-

hando em ecossistemas em diferentes lugares do mundo. Vinte 

pessoas é um número suficientemente grande para que possa 

haver uma variedade de instituições e perfis. Mais de quarenta é 

difícil de coordenar.

Funcionamento da equipe promotora

Idealmente, a equipe promotora deveria ter sessões regulares, 

em função dos acordos adotados pela governança com respeito 

à frequência e natureza das sessões, sempre cuidando dos três 

níveis de trabalho da governança.

EQUIPE PROMOTORA

O objetivo do trabalho da equipe promotora é contribuir para a 

dinamização do ecossistema, potencializando as sinergias entre 

as iniciativas que existem nele.

Para isso, a equipe promotora deverá trabalhar com o mapa das 

iniciativas que estão ocorrendo no ecossistema e usá-lo como 

instrumento em sua articulação com a equipe mobilizadora. Co-

rresponde à equipe promotora discutir e propor as maneiras em 

que as estratégias de colaboração extrema se colocam em jogo para 

dar vida a tais sinergias. Nessa conversa, espera-se que os distintos 

participantes da equipe promotora mobilizem os recursos com 

que contam para fortalecer as iniciativas incorporadas no mapa.

Para a equipe mobilizadora do Karaku, construir e sustentar uma 

equipe promotora de alto nível tem sido uma preocupação per-

manente. Um dos desafios que encontrou, nas etapas iniciais, por 

exemplo, foi a participação da presidenta do Pacto Global, assim 

como de alguns ministros do governo da época. A dificuldade das 

agendas muitas vezes tornava inviável que qualquer um deles 

comparecesse a uma sessão de trabalho e, devido a isso, não era 

possível materializar inteiramente a participação das instituições 

que representavam, nem a identidade que traziam consigo, para 

fortalecer a iniciativa.

O que acabou acontecendo foi que cada um deles enviou um re-

presentante de enorme confiança. No início, esta solução despertou 

na equipe mobilizadora o temor de que aquela participação fosse 

meramente figurativa e não permitisse contar realmente com os 

apoios que buscavam. Mas o tempo demonstrou que a equipe 

estava enganada: sua participação foi chave.

Outra lição importante do Karaku foi a maneira de lidar com o 

preconceito de “isto vai ser mais do mesmo”. Não é raro que no 

momento em que se lança uma iniciativa de aliança público/privada 

para o desenvolvimento de um território nos encontremos diante de 

um histórico de tentativas prévias de abordar temas similares com 

5 Idem número de membros anteriores da equipe.
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Em 2006, Tarana Burke propôs pela primeira vez o uso da hashtag 

#metoo como uma forma de promover o «empoderamento e a 

empatia», em suas próprias palavras, entre as mulheres afro-ame-

ricanas que haviam sofrido agressões sexuais.

Parecia uma excelente ideia, mas o fenômeno que ocorreu não 

foi exatamente o que ela esperava. A resignação diante da impu-

nidade dos agressores inibiu a participação massiva, e a iniciativa 

não prosperou. No entanto, como sabemos, em algum momento 

#metoo converteu-se em um movimento mundial que permitiu 

canalizar parte da dor e da indignação das mulheres que sofreram 

assédio e abusos sexuais.

Como foi que isto ocorreu? A inflexão teve início no dia 5 de outubro 

de 2017, nove anos depois, quando pela primeira vez em uma indús-

tria tão grande, com tantos recursos e tão visível como Hollywood, 

iniciava-se a queda de um magnata, Harvey Weinstein. Nesse 

dia, Weinstein foi acusado de agressões sexuais 

por várias mulheres em um artigo publicado 

pelo The New York Times. Cinco dias depois, 

The New Yorker publicou novos depoimentos 

de assédio e abuso de Weinstein a treze 

mulheres.

IV. INICIATIVAS MASSIVAS DE IMPACTO COLETIVO

O escândalo cresceu até o julgamento de Weinstein em 2020, em 

que foi condenado a vinte e três anos de prisão. Além disso, foi 

despedido da empresa que ele mesmo havia criado e praticamente 

de todas as posições de poder relacionadas à indústria cinemato-

gráfica que até então ostentava.

Esse processo, que se manteve nas capas e sessões importantes 

da imprensa internacional, produziu uma inflexão a respeito das 

percepções de impunidade que até aquele momento imperavam, 

no mundo inteiro, a favor dos agressores sexuais.

Um marco fundamental na história da propagação da hashtag 

#metoo ocorreu sete dias depois da publicação do New York Ti-
mes, no dia 15 de outubro de 2017, quando a atriz Alyssa Milano 

publicou um tweet dizendo:

«Se você foi assediada ou agredida sexualmente, escreva 
‘me too’ como resposta a este tweet».6 

6  Milano, A. [@Alyssa_Milano]. (15 de outubro de 2017). "Se você foi assediado ou agredido sexualmente, escreva "eu também" como resposta a este tweet." [Twittar]. Twitter. https://twitter.

com/alyssa_milano/status/919659438700670976

IV. INICIATIVAS MASSIVAS DE IMPACTO COLETIVO

Mais tarde, acrescentou em outro tweet: 

«Sugestão de uma pessoa amiga: “se todas as mulheres que 
foram sexualmente assediadas ou agredidas escreverem 
‘me too’ como status, poderíamos dar às pessoas uma 
sensação da magnitude do problema”».7

Nas 24 horas seguintes, foram publicados 200.000 tweets e 12 

milhões de postagens no Facebook com a mesma hashtag, em 

alguns casos respondendo à chamada apenas com a hashtag, e em 

outros contando depoimentos pessoais de mulheres que haviam 

sofrido agressões sexuais. Essas publicações não se referiam apenas 

a Hollywood, nem provinham só dos Estados Unidos, e sim dos 

cinco continentes. Movimentos equivalentes, usando hashtags em 

outros idiomas, surgiram no mundo todo:

(mundo árabe) #نامك_انأ • 

 • #MiraComoNosPonemos (Argentina)

 • #MoiAussi (Canadá, regiões de língua francesa)

 • #我也是 (China)

 • #미투 (Coreia do Sul)

 • #YoTambién, #NiEre (Espanha)

 • #memyös (Finlândia)

 • #balanceTonPorc (França)

(Irã) روطنیمه_مه_نم# • 

 • #QuellaVoltaChe (Itâlia)

(Israel) #ונחנאםג • 

 • #stilleforopptak (Noruega)

 • #Ятоже (Rússia)

 • #EnaZeda75  (Tunísia)

 • #TôiCũngVậy (Vietnã)

 • #MeTooMx (México)

A graça do #metoo foi que nos doze meses seguintes resultou na 

queda de mais de duzentos líderes políticos, culturais e empresa-

riais de muito poder. Em cerca de metade desses cargos, foram 

substituídos por mulheres. Nomeamos aqui alguns dos casos 

mais famosos:8 

• John Lasseter, Chief Creative Officer na Pixar e Walt 

Disney Animation, substituído por Jennifer Lee;

• Charlie Rose, apresentador de televisão, substituído 

por Christiane Amanpour;

• Kevin Spacey, substituído por Robin Wright em 

House of Cards, na Netflix.

O que ficou claro a partir de experiências como #metoo é que a 

cidadania conta hoje com um poder que nunca antes havia tido. 

Somos capazes de fazer mudanças gigantescas se nos colocamos 

todas e todos de acordo e nos coordenamos para abordar nossos 

problemas e desafios.

O que os maravilhosos exemplos de #metoo e o movimento de 

Greta Thunberg com respeito à mudança climática têm em comum 

é que canalizam esta enorme força cidadã de transformação.

Mas também, em ambos os casos, as ações a serem empreendidas 

por parte dos que os apoiaram eram limitadas: no caso do #metoo, 

era postar a própria experiência de agressão sexual usando a hashtag; 

no de Greta, sair para se manifestar às sextas-feiras. Em ambos 

os casos, trata-se de ações que convocaram um único público.

Se queremos potencializar essa incrível capacidade de transformação 

e consideramos todos os públicos pertinentes em cada caso, o poder 

que conseguimos convocar e canalizar é praticamente ilimitado.

Por exemplo, no caso do #metoo, que ações as empresas pode-

riam ser convocadas a realizar? Se pensássemos em cada prefeito 

e prefeita do mundo realizando ações concretas para erradicar as 

práticas de abusadores e assediadores sexuais, que ações poderiam 

ser? O que aconteceria? Provavelmente a velocidade da transfor-

mação se multiplicaria exponencialmente.

É este o sentido das IMIC. Trata-se de iniciativas desenhadas para 

que todos e todas possam participar, de modo que sejam um 

canal para que a energia de todos os atores produza impacto nos 

7  Milano, A. [@Alyssa_Milano]. (15 de outubro de 2017). "Sugerido por um amigo: "Se todas as mulheres que foram assediadas ou agredidas sexualmente escrevessem 'eu também' como status, 

poderíamos dar às pessoas uma noção da magnitude do problema". [Twittar]. Twitter. https://twitter.com/alyssa_milano/status/919659438700670976
8  Para mais detalhes, sugerimos o artigo: Carlsen, A., Salam, M., Cain Miller, C., Lu, D., Ngu, A., Patel, J.K., y Wichter, Z. (29 de outubro de 2018). #MeToo Brought Down 201 Powerful Men. Nearly 

Half of Their Replacements Are Women. The New York Times.

http://https://twitter.com/alyssa_milano/status/919659438700670976
http://https://twitter.com/alyssa_milano/status/919659438700670976
https://twitter.com/alyssa_milano/status/919659438700670976
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âmbitos de transformação social, ambiental, política, cultural e 

econômica implicados nos ODS.

Vamos dedicar o Caderno 5 a estudar em profundidade esta es-

tratégia, usando como fontes para isso, por um lado, uma série de 

experiências extraordinárias que fomos encontrando pelo caminho, 

e também, é claro, as experiências que nós mesmos impulsionamos 

nos últimos anos.

Tanto #metoo como o movimento da Greta originam-se como 

movimentos de protesto frente a uma injustiça. Mas protestar frente 

às injustiças não é a única motivação por trás da organização de 

um movimento por ações coletivas cidadãs.

Por exemplo, o plástico de uso único e o desmatamento estão nos 

matando. Se fôssemos capazes de usar a tremenda energia desatada 

pelas IMIC, como está fazendo Gonzalo Muñoz em Race to Zero 

com respeito à mudança climática, talvez pudéssemos reverter o 

processo de destruição ambiental que produzimos como espécie 

e do qual acabaremos sendo vítimas.

Uma IMIC não é nada mais do que isso: uma iniciativa massiva 

que incorpora a energia e os recursos da maior quantidade possí-

vel de atores, oferecendo a cada ator ao menos uma maneira de 

participar. Mas também não é menos! A massividade é a chave 

para o impacto, e isso depende do seu desenho e da capacidade 

mobilizadora daqueles que organizam e convocam.

Para acelerar o processo de transformação em nossas cidades, 

precisamos inventar e realizar muitas IMIC. Elas são as alavancas 

mobilizadoras com as quais contamos para produzir colaboração 

extrema entre muitos e diversos atores, incluindo cidadãs e cidadãos, 

empresas, instituições públicas, organizações da sociedade civil, 

federações de indústria e comércio, academia, meios de comuni-

cação e, em geral, todo tipo de organizações com capacidade de 

incidir sobre os desafios associados aos ODS nas cidades.

COMO INVENTAR UMA PROFECIA

A manhã do dia 20 de setembro de 2012 poderia ter sido, desde o 

ponto de vista dos legisladores e legisladoras paraguaios, um dia 

como qualquer outro. Podemos imaginar os deputados e deputa-

das, os senadores e senadoras e outros funcionários e funcionárias 

do Estado acordando cedo para sua jornada de trabalho, alguns 

talvez com entusiasmo por irem discutir as leis que deveriam tra-

mitar naquele dia. Outros talvez com desânimo. E mais de um até 

mesmo com desagrado. Como em todo processo legislativo, seriam 

discutidas um monte de coisas, entre as quais algumas poucas 

pareceriam realmente importantes e colocariam em tensão os in-

teresses de muita gente. Será que todos sabiam exatamente qual 

seria o grande tema desse dia em particular? Sabemos que alguns 

poucos sim, mas a maioria possivelmente não ficou sabendo até 

mais tarde. Seja como for, uma coisa é certa: discutir uma lei para 

regulamentar o que o país faria com os aproximadamente USD 

360 milhões anuais que seriam gerados pelos acordos com o Brasil 

com relação ao uso da central hidrelétrica de Itaipu não ia ser um 

assunto menor. Quantos deles ou delas já haviam se comprometido 

em suas posições a respeito do as- sunto? Quantos 

estariam preocupados de que esse dinheiro fosse 

bem destinado, do ponto de 

vista do desenvolvi-

mento do país, ou 

ainda, que ficasse 

disponível para fi-

nanciar campanhas 

políticas ou regalias 

para si mesmos? 

É impossível 

saber, por-

que uma 

força externa 

determinou em 

grande parte o 

que ficou deci-

dido a respeito 

de tais recursos.

Não podemos saber exatamente por onde foi que chegou 

a cada um, mas sabemos que nesse dia todos e todas 

sem nenhuma exceção receberam uma mensa-

gem. Uma mensagem que trazia o atraente 

disfarce da capa de um jornal, cujas notícias 

tinham a data de exatamente seis anos 

mais adiante, quer dizer, 20 de setembro 

de 2018. É possível que alguns dos depu-

tados e deputadas tenham se surpreendido 

escutando pela rádio a leitura das manchetes, 

com a aparição dessas notícias do futuro. Outros 

possivelmente encontraram o jornal em seus 

escritórios, em sua chegada ao parlamento.

Quais eram essas manchetes? Eram notícias que se referiam à 

educação e ao seu papel no desenvolvimento do Paraguai. Havia 

reportagens, entre muitas outras coisas, sobre o retorno ao país dos 

primeiros bolsistas que haviam viajado para estudar em cursos de 

pós-graduação nas dez melhores universidades do mundo. Havia 

reportagens sobre investimentos inéditos realizados na educação 

paraguaia, com resultados extraordinários, tudo financiado pelo 

FONACIDE, o Fundo Nacional de Investimento Público e Desen-

volvimento, criado em 2012. Espera aí… Quando? Em 2012! Em 

virtude de uma lei aprovada… nesse exato dia!

Aquele jornal anunciava um futuro, seis anos à frente, que dependia 

de uma lei que eles e elas iam, supostamente, aprovar neste dia. 

Mas iriam aprová-la? Não era ainda um assunto a ser discutido? 

O que fazer com os interesses que seriam perturbados caso fosse 

aprovada? 

Não podemos saber o que pensaram, nem o que conversaram entre 

si. Podemos imaginar as chamadas telefônicas, as investigações, 

as discussões de último minuto, as retratações ou acomodações, 

as novas tomadas de posição. Afinal de contas, o assunto que 

aquele jornal anunciava era de um futuro que para uma parte deles 

e delas parecesse atrativo e para outros, incômodo. A questão era 

que além disso havia sido anunciado para todo o Paraguai. Com 

dez mil exemplares distribuídos por Assunção e as manchetes 

difundidas pelas rádios e canais de televisão em uma campanha 

minuciosamente orquestrada, na hora da sessão do congresso o país 

inteiro já havia escutado a mensagem: essas notícias maravilhosas 

do futuro, em que a educação alavanca nosso desenvolvimento, 

são possíveis se hoje for aprovada uma lei que permite financiá-lo.

A lei em questão criava um fundo fiduciário para ser investido em 

educação, sob o formato do FONACIDE, “blindando” os recursos 

para que não pudessem ser usados com outros propósitos. Tinha 

sido escrita por um grupo de cidadãos e cidadãs extraordinariamente 

ativos, parte dos quais militava no movimento Juventud que se 

Mueve, mas que também se compunha por equipes profissionais, 

incluindo alguns dos jornalistas mais renomados e conhecidos 

do país.

Como você se nega a aprovar uma lei que com um empurrãozinho 

converteu-se no trending topic da nação e que ninguém com algum 

bom senso poderia rechaçar publicamente? Você não consegue, 

não pode. E foi exatamente o que aconteceu: ninguém pôde. A lei 

foi aprovada e nasceu o FONACIDE.

O que veio depois está escrito na história recente do Paraguai. 

Os investimentos foram realizados (ainda são) e gerações inteiras 
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jornais com falsas notícias do futuro em eventos tais como o Fórum 

Econômico Mundial, em Davos.

A lei para a criação do fundo havia sido escrita por uma equipe 

do Agora PY em setembro de 2012. A essa altura, a campanha de 

limpeza realizada no dia 20 de setembro de cada ano pelo Juventud 

que se Mueve havia se desgastado, como costuma acontecer. Os 

últimos anos haviam contado com a participação de um número 

cada vez menor de voluntários.

Eles haviam escolhido esta data para impulsionar a lei, mas sabiam 

que era preciso um gesto novo. Foi aí que apareceu a ideia de imitar 

a campanha do Yes Men. Afinal, se os norte-americanos podiam 

fazer circular uma capa falsa do New York Times que anunciava o 

fim da guerra do Iraque, eles podiam fazer o mesmo no Paraguai 

em benefício da educação.

Junto com uns trinta voluntários e voluntárias, puseram a máquina 

em marcha. A primeira coisa que fizeram foi entrelaçar pessoas 

de diferentes disciplinas para que propusessem as notícias. Para 

isso foram juntando um por um, esportistas, cientistas, urbanistas, 

acadêmicos, artistas, entre outros. A missão que lhes encomenda-

ram foi a de preparar notícias positivas para o Paraguai que seriam 

possíveis se a lei fosse aprovada, com um adicional de sonhos: 

ambições extraordinárias que pareceriam possíveis para a data 

impressa no jornal.

Já com as manchetes e as notícias em processo de elaboração, 

o grande desafio era imprimir um número suficiente de jornais. 

Usando suas redes e o poder de sedução que costumam ter as 

boas ambições, conseguiram unir a esse entrelaçamento um meio 

de imprensa escrita para que imprimisse dez mil exemplares, de 

vinte páginas cada um, que nesse dia 20 de setembro iam instalar 

o sentimento de obrigação de aprovar a lei. É claro que ter os exem-

plares e fazê-los chegar ao seu destino são duas coisas diferentes. 

Para produzir o efeito midiático que buscavam, os organizadores 

e organizadoras sabiam que a logística deveria ser impecável. Por 

de jovens profissionais puderam, pela primeira vez desde que o 

país foi fundado, receber o melhor conhecimento disponível no 

mundo, fortalecer o ambiente intelectual e a capacidade científica 

e tecnológica do país sulamericano.

A história por trás desse feito é um exemplo extraordinário de cola-

boração extrema. Quem nos contou foi um de seus protagonistas, 

Santiago Campos Cervera, que naquela época era 

justamente um dos integrantes do Juventud 

que se Mueve.

Esse movimento havia inventado, anos 

antes, um rito simbólico: a cada ano, 

no dia 20 de setembro, organizavam 

um ato simbólico de limpeza nas ruas. 

Limpavam para promover um “Paraguai 

limpo”, limpo em todos os sentidos, ou 

seja, também limpo de corrupção.

Deste movimento surgiu o Ahora PY 

(Ahora Paraguay, em português Agora 

Paraguai), a equipe que deu vida à lei 

para fundar o FONACIDE, a partir da 

preocupação de aproveitar a opor-

tunidade que representavam para o 

país os recursos que receberia como 

compensação pela cessão de energia 

da Entidade Binacional Itaipu ao Brasil.

A ideia do jornal não partiu de nenhum dos 

jornalistas presentes (como era de se espe-

rar), e sim de alguns membros do Juventud 

que se Mueve que faziam parte da equi-

pe, inspirada pela ação do Yes Men, um 

movimento iniciado em 2004 

por dois ativistas, que haviam 

realizado campanhas distribuindo 

um lado, as notícias seriam difundidas aos cidadãos e cidadãs; 

por outro, aos e às parlamentares que naquela manhã decidiriam 

o futuro da lei. E ambas as coisas deveriam ocorrer em uníssono. 

Para isso haviam entrelaçado também uma rede de três mil jovens 

voluntários que se encarregaram de distribuir o jornal pela cidade 

de Assunção. Os jornalistas e suas redes resolveram, por sua vez, 

a forma de reunir os meios de rádio e televisão. Mas outro ponto 

fundamental da ação requeria uma coordenação diferente: o jornal 

tinha que estar sobre a mesa de cada um dos e das parlamentares. 

Para isso foi central entrelaçar também o deputado Sebastián Acha, 

que antes participara do Juventud que se Mueve e nesse momento 

militava em um partido político. Com sua ajuda, no momento em 

que se iniciava a discussão da lei, os e as parlamentares já sabiam 

duas coisas chave: que havia um grupo de ativistas propondo (e 

exigindo) a criação do FONACIDE e que toda a sociedade estava 

olhando.

Eis aqui algumas das notícias que se podia ler em um exemplar 

daquele jornal profético, que se tornariam possíveis devido ao que 

aconteceu nesse dia: 

• Primeiros bolsistas do FONACIDE voltam ao país

• Nova linha de Metrô unirá Ñemby a Assunção

• Consolida-se reforma urbana na Área Metropolitana

• Feito Histórico: Paraguai erradica a desnutrição infantil

• Caacupé é o Silicon Valley da América do Sul

• Paraguai pronto para exportar carros elétricos para 

o mundo

• … entre outras.

É claro que, visto em retrospectiva, nem tudo aconteceu exatamente 

do modo como aparece descrito aí, mas para poucos paraguaios e 

paraguaias é discutível o impulso que o FONACIDE trouxe à edu-

cação e ao desenvolvimento do país. E o resto é história.

O caso do FONACIDE constitui um exemplo extraordinário de uma 

IMIC, já que os organizadores foram capazes de entrelaçar milhares 

de atores em torno do impulso de uma iniciativa particular. Dentro 

das estratégias para “entrelaçar atores” chamamos de “iniciativa 

massiva de impacto coletivo” quando o entrelaçamento de atores 

não tem como foco estabelecer uma entidade permanente, que 

requeira ou justifique uma governança, pelo contrário: trata-se de 

promover uma mudança específica que requer uma “colaboração 

extrema” e massiva para ser alcançada.

É justamente isto que chamamos de IMIC: o esforço de convocar, 

inspirar e mobilizar milhares de atores em busca de um propósito 

comum, em que cada pessoa se sente chamada a partir de suas 

paixões e interesses, e em que para cada um existe a possibilidade 

de colaborar em um papel que leva em conta suas habilidades e 

recursos. Tudo isso ocorre em um contexto, criado pelos organi-

zadores, no qual não é necessário que todos e todas negociem e 

estejam de acordo a cada passo, nem em um plano geral nem no 

detalhe dos objetivos, nem mesmo quanto ao papel de cada ator 

em cada momento. O convite é mais livre: colaborar em uma lógi-

ca que permita que cada ator faça seu aporte em função de suas 

possibilidades e compromissos, mas que somado ao esforço de 

todos e todas produza um resultado extraordinário. Esta é, enfim, 

uma maneira de se alavancar na banalidade do bem, do modo 

como discutimos na introdução deste caderno.

Para ter sucesso, as IMIC requerem, em geral, uma governança, que 

recomendamos que tenha a mesma estrutura que descrevemos 

no capítulo anterior. Em alguns casos a governança pode ser a 

mesma para o conjunto de iniciativas do território e para uma IMIC 

em particular, mas em nossa experiência a complexidade das IMIC 

requer pelo menos uma equipe mobilizadora própria.

Dedicamos o Caderno 5 a descrever com mais profundidade a forma 

em que este tipo de iniciativa se desenha e se executa.

Por enquanto, estamos convencidos e convencidas de que as grandes 

transformações que buscamos, no contexto dos ODS, requerem a 

execução de abundantes, novas e melhores IMIC.
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V. RESUMO E CONCLUSÃO

Com tudo o que vimos neste caderno, acreditamos que o entre-

laçamento de atores é uma peça-chave para produzir colaboração 

extrema. Se tentamos nos colocar todos e todas de acordo sobre 

que ações realizaremos juntos, vamos nos encontrar com um 

espaço sinuoso cheio de disparidades com relação aos propósi-

tos, objetivos, formas de ver o mundo, sensibilidades, interesses 

e preocupações. Operar em tal espaço reduzirá dramaticamente 

as probabilidades de se ter sucesso em produzir ação. No melhor 

dos casos, depois de um enorme gasto de tempo em negociações, 

ficaremos submetidos ao rigor de um plano aprovado por todos e 

todas com muito esforço, repleto de nuances, esclarecimentos e 

regras de funcionamento que irão restringir o espaço de manobra 

a esse mínimo espectro de atividades em que se encontra o que 

podemos fazer juntos com a aprovação de todos e todas.

Nossa proposta, em vez disso, consiste em cultivar uma épica 

comum, que não é pragmática e sim poética; uma épica que 

existe no mundo do simbólico e cujo fim é alinhar todas e todos 

os envolvidos com um propósito comum que possibilita caminhos 

de ação infinitos, livres e abertos.

Se cada ator pode operar com liberdade no âmbito que considere 

necessário para produzir os resultados com os quais está compro-

metido, mas ao mesmo tempo se mantém disponível para trançar 

suas ações, objetivos e resultados com os de outros atores, tudo 

isso em torno da épica comum, então estaremos em um terreno 

em que é possível avançar. E esse avanço é mais rápido, mais 

profundo, mais significativo e mais massivo do que cada ator pode 

conseguir individualmente. 

Dada a urgência de avançar nos desafios 
da Humanidade, representados nos ODS, e 
a absoluta ineficácia de nossos esforços a 
nível global para alcançá-los, acreditamos 

que a estratégia de entrelaçar atores é o 
melhor caminho para produzir a colaboração 
extrema que pode nos pôr a salvo dos enor-
mes riscos que nos ameaçam.

Dispomos de dois poderosos mecanismos para produzir o entre-

laçamento de atores:

a) A governança, em que confluem os projetos, as 

organizações e os movimentos que operam em 

torno de um ODS ou um conjunto deles no espaço 

de uma cidade.

b) As IMIC, que impulsionam com força o avanço de 

um determinado propósito, mobilizando milhares 

ou milhões de pessoas. 

Mas as IMIC não são as únicas iniciativas que dão dinamismo 

ao ecossistema, e sim um caso particular delas. O trabalho da 

governança impulsiona múltiplas iniciativas, algumas das quais 

pertencem ao espaço da ação habitual dos atores participantes, 

enquanto outras são resultado do entrelaçamento entre eles e a 

própria governança. As IMIC são especiais porque sua complexidade 

e alcance requerem esforços muito superiores e muitas vezes uma 

governança própria.

A governança deve cuidar da capacidade do ecossistema de avançar 

em direção aos seus propósitos em três níveis de trabalho:

1. O espaço fundador e declarativo onde se estabelece 

e cultiva a épica, a partir de uma reflexão profunda 

e recorrente acerca do NÓS;

2. O espaço da sinergia entre os esforços dos diferentes 

atores, que potencializa os resultados de todos e 

fortalece o pertencimento e o compromisso, e que se 
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manifesta no mapa de iniciativas que a governança 

apoia ou impulsiona;

3. O espaço da coordenação de ações para as iniciati-

vas nas quais algumas das equipes da governança 

desempenham um papel de direção ou coordenação 

de forma direta.

No capítulo VI se esclarece a metodologia de trabalho para o en-

trelaçamento de atores.

Se a governança é capaz de manter os atores chave sintonizados 

entre si e com os propósitos coletivos, com uma épica inspiradora, 

colaborando entre si para produzir a máxima sinergia entre suas 

atividades; e se é capaz de propiciar ou liderar o desenvolvimento 

de uma ou mais IMIC que provoquem avanços inéditos em relação 

aos propósitos, então terá se convertido em um dinamizador do 

ecossistema e seus efeitos em prol dos grandes desafios humanos 

serão notórios e provavelmente irreversíveis.

Uma maneira de avaliar se a sua governança está funcionando 

pode ser manter vivas as seguintes perguntas:

1. Temos entre nós suficientes atores chave?

2. Nós que estamos participando estamos sintonizados 

com os propósitos coletivos?

3. A épica está sendo cultivada constantemente por 

nós que participamos?

4. Nós, os atores participantes, temos um sentimento 

de pertencimento com respeito ao trabalho que 

fazemos juntos?

5. Estamos conseguindo produzir sinergias entre nossos 

esforços?

6. Estamos impulsionando alguma IMIC, ou estamos 

conseguindo convocar massivamente de alguma 

maneira?

7. Estamos conseguindo avançar em direção ao pro-

pósito relacionado com algum ODS?
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VI. O CANVAS PARA ENTRELAÇAR ATORES

A estratégia de entrelaçar atores traz em seu cerne duas ideias, que 

articulamos e ilustramos de diferentes formas nos três primeiros 

Cadernos de colaboração extrema:

a) Não precisamos que todos os atores estejam de 

acordo em tudo para poder trabalhar juntos;

b) Somos capazes de canalizar a paixão, a energia e 

o ímpeto de cada um dos atores que está presen-

te na cidade e que tem interesse em avançar em 

alguma dimensão dos ODS, ou seja, em promover 

que nossa cidade seja mais inclusiva, mais amável, 

mais próspera e mais sustentável.

A pergunta é então quais são os outros atores e como entrelaçá-los.

Para resolver isso, projetamos dois exercícios.

GOVERNANÇA

O primeiro exercício trata de como entrelaçar atores na governança, 

que, como dissemos, é a parte mais estável da mobilização da 

mudança. É a que se move mais lentamente, mas ao mesmo 

tempo produz pertencimento e permite sustentar a construção 

de confiança.

Para isso é preciso trabalhar com três perguntas:

1. Que outro indivíduo ou organização poderíamos 

trazer para a governança? 

Quer dizer, que outro indivíduo ou organização está sintonizado e 

alinhado com o que estamos fazendo e promovendo, de tal forma 

que possamos aproximá-lo para que colabore conosco.

Tendemos a pensar apenas nos mais próximos ou próximas. Mas 

existem também aqueles e aquelas que até então estiveram, ou 

a quem percebemos como estando mais distantes; aqueles e 

aquelas que foram historicamente nossos rivais ou até mesmo 

nossos inimigos, mas que nesse processo e com os propósitos que 

perseguimos poderiam estar dispostos a se juntar a nós.

O objetivo deste exercício é fazer com que apareçam nomes de 

pessoas e instituições que normalmente não nos ocorreriam. Pode 

ser objeto de uma oficina específica ou ser parte das reuniões 

recorrentes da governança.

2. Que novos propósitos poderíamos sugerir à mesa, 

que agregariam mais atores? Que novos propósitos, 

considerando os atores que já temos, poderiam 

produzir novas colaborações? Dito de outra forma, 

que novos propósitos poderiam comover e mobilizar 

tanto os atores que já estão como os que poderiam 

estar?

São tantos os desafios que uma cidade tem que às vezes é mais 

fácil impulsionarmos aqueles que nos parecem mais próximos, mais 

evidentes, ou mais simples de abordar. Mas muitas vezes esses não 

são os desafios que mais convocam os atores. Assim, podemos 

buscar uma maneira menos linear e direta, mas mais próxima ao 

coração dos distintos atores da cidade, para convocá-los.

Um bom exemplo é o de Austin, Texas, quando apareceu o lema 

da cidade «Mantenha Austin estranho». Não fala de prosperida-

de, nem de equidade. Não fala de nenhum dos objetivos que se 

poderia imaginar que para os habitantes de Austin fossem uma 

causa a reverenciar e pela qual lutar. No entanto, ainda assim, foi 

capaz de comover as pessoas de Austin para que trabalhem juntas 

e cuidem do futuro de sua cidade.

Assim, essa segunda pergunta, «que novos propósitos?», ou ainda, 

«que nova articulação dos propósitos que já tínhamos?», permi-

tem-nos desdobrar no CANVAS desafios que podemos compartilhar 

e discutir, eventualmente fazendo emergir coisas do tipo «Mantenha 

Austin estranho», que inicialmente ninguém teria esperado.

9  «Mantenha Austin estranho», cunhado em 2000 por Red Wassenich, a partir de uma transmissão de rádio, com o objetivo de promover o comércio local na cidade. A frase acabou sendo o 

bordão de grande parte da cultura de Austin por décadas.
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3. Que iniciativas ou caminhos de ação podem con-

vocar, atrair e comover mais atores, ou oferecer 

aos atores que já estão, espaços, oportunidades 

e inspirações para novas coordenações e novas 

sinergias?

Dito de outra forma, que caminhos de ação poderiam abrir a porta 

a novas colaborações extremas?

INICIATIVAS MASSIVAS DE IMPACTO 
COLETIVO (IMIC)
O segundo exercício responde à mesma estrutura do anterior, mas 

agora olhando não para a governança e sim para uma IMIC específica.

As perguntas são as mesmas, embora mudem o foco de trabalho 

e as respostas. Buscamos respostas às seguintes perguntas:

 

1. Quem são e quem mais poderiam ser os atores que 

participam na IMIC?

2. Que novos propósitos ou que novas camadas de 

propósito poderiam atrair novos atores, ou ainda 

comover e mobilizar os que já estão participando?

3. Que iniciativas ou caminhos de ação poderiam 

multiplicar a sinergia entre os atores que estão, ou 

atrair outros atores novos a esta IMIC e produzir 

mais colaboração extrema?

Para entendê-lo melhor, vamos pensar no caso de uma IMIC 

que busca resolver a contaminação e deterioração ambiental de 

um rio que passa no meio da cidade. Obviamente os primei-

ros a sentir-se convocados são os e as ativistas ambientais e as 

pessoas que vivem no entorno do rio. Mas poderiam articular-se 

propósitos que atraíssem também os e as esportistas que amam 

a atividade física ao ar livre e que poderiam ver no cuidado com 

o rio uma oportunidade para suas atividades. Do mesmo modo, 

poderíamos pensar em como atrair os empresários e empresárias 

do setor imobiliário preocupados com a revalorização dos terrenos 

próximos ao rio, assim como o prefeito ou prefeita que poderia 

encontrar no cuidado com o rio uma maneira de canalizar sua 

liderança em questões ambientais que preocupam os habitantes 

de seu município.

Para ambos os exercícios sugerimos que se atenham a uma premissa: 

as respostas e definições que se busca obter estão inter-relacio-

nadas entre si. Os novos atores trazem seus próprios propósitos, 

ou sua própria articulação de propósitos, que de algum modo 

se soma à rede e a narrativa que vamos construindo. Os novos 

propósitos permitem atrair novos atores, ou dar um novo signifi-

cado à participação dos que já estão. As iniciativas atraem novos 

atores e envolvem os que já estão de novas maneiras, e com isso 

agregam também novas camadas de sinergia e colaboração. Por-

tanto, as perguntas não buscam respostas limitadas e estanques, 

e sim respostas que gerem abertura e que incidam nas outras 

dimensões. No momento em que o formato do CANVAS pareça 

restringir a conversa, os facilitadores e facilitadoras das oficinas e/

ou os mobilizadores e mobilizadoras de governança ou das IMIC 

devem focar sua atenção em conduzir a conversa sobre os princí-

pios que possam geram maior sinergia e maior colaboração, entre 

um número maior e mais diverso de atores, buscando sempre 

aumentar o impacto positivo.
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