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O que estas abordagens têm em comum é que insistimos em buscar no passado   respostas aos novos desafios globais. Mas a incerteza 

chegou para ficar. Suspeitamos que é necessário aprender a viver aceitando que podemos mais uma vez cultivar a serenidade sem 

recuperar nossas certezas, que em sua maioria sempre foram ilusões.

Ao nos refugiarmos no passado, não encontraremos a ambição de olhar para o futuro e inventar as novas soluções que precisamos. 

A alternativa, como foi no caso do Renascimento, é olhar para o futuro como um espaço de oportunidades completamente novas, 

onde a criatividade e a inovação estarão no centro, e não mais a certeza e a previsibilidade que dominaram o imaginário do século XX.

 

Nós, da liderança do movimento global Cidades+B, estamos convencidos 

de que como Humanidade, precisamos rever seriamente nossa 

maneira de enfrentar os desafios de hoje, dado que eles 

são radicalmente diferentes em tamanho e natureza de 

qualquer coisa que tenhamos enfrentado até agora.

Mas o que nos parece mais re-
levante é que essas mesmas 
mudanças nos permitem 
hoje imaginar e implemen-
tar soluções que a Huma-
nidade não poderia ter 
sonhado há alguns anos.

Podemos enfrentar a in-
certeza com serenidade se 
aprendermos a alavancar 
nossos esforços, coletiva-
mente, nas novas formas de 
colaboração que estão surgindo.

Estes cinco cadernos são notas sobre o que temos 

aprendido ao implementar as diferentes Cidades+B e o 

que temos incorporado de outras iniciativas "irmãs" que nos 

inspiram no dia a dia.

POR QUE EXISTEM OS CADERNOS DE COLABORAÇÃO EXTREMA?

Escrevemos este texto no meio de uma pandemia que deixou a 

Humanidade de cabeça para baixo. 

Desde o início do século XXI, vivemos uma sensação generali-

zada de que as mudanças são vertiginosas e que o mundo está 

cada vez mais imprevisível. Tornou-se moda falar de mudanças 

exponenciais e da forma em que, como nunca antes, a tecnologia 

invade nossas vidas.

A pandemia exacerbou esse sentimento, roubando de milhões 

de pessoas a capacidade de olhar para seu próprio futuro com 

serenidade. A COVID-19 tornou-se uma ameaça direta à nossa 

saúde e às nossas vidas, derrubando os sistemas sanitários de 

quase todos os países e matando milhões de pessoas. Também 

prejudicou nossas economias e colocou em risco indústrias inteiras 

a nível global. O turismo é talvez o exemplo mais notório. A pan-

demia destruiu milhões de empregos e aprofundou, em muitos 

casos, as brechas que deixam "de fora" as pessoas marginalizadas 

de nossas sociedades.

Por outro lado, atividades "virtualizáveis" sobreviveram e se des-

envolveram. A comunicação por videoconferência se expandiu, 

transformando forçosamente o mundo da educação, e o teletrabalho 

foi implementado em grande escala. Desta forma, transformações 

profundas e repentinas surgiram nos diversos ramos de atividade 

que puderam virtualizar todo ou parte de seu trabalho. Entretanto, 

à medida que as soluções para a pandemia do COVID-19 avançam, 

quantos desses trabalhos continuarão e o que implicarão essas 

transformações? Essa é uma importante fonte de incerteza.

Em muitos países, essas mudanças se somam a questionamen-

tos sobre a liderança de suas classes políticas. Além da incerteza 

sobre nossa saúde, há dúvidas sobre o futuro do trabalho e as 

possíveis consequências que a instabilidade política pode trazer 

para nossas vidas.

Neste contexto, surge em muitos de nós o impulso quase instintivo 

de buscar certezas: saber o que vai acontecer e como enfrentar os 

problemas mais urgentes. Essa busca nos dá a ilusão de poder 

recuperar a serenidade que temos perdido e que agora parece ter 

desaparecido. Cada habitante do mundo é assolado por inúme-

ras questões, tais como: como evitar ser contagiado?; se eu for 

contagiado, posso me salvar?; haverá atenção medica suficiente 

para mim e minha família?; depois da pandemia, ainda haverá 

trabalho para mim?; meus filhos poderão continuar estudando?; 

politicamente, em quem eu acredito, a quem eu sigo, a quem eu 

apoio para que faça quais mudanças?

Há aqueles que, buscando essa certeza, olham para trás e encon-

tram todas as respostas na clássica disputa da Guerra Fria: se o 

Estado todo poderoso ou o mercado onipresente tem a solução, 

ou seja, se a verdade está à direita ou à esquerda. Essas pessoas 

têm certeza de que se a receita em que acreditam fosse realmente 

bem implementada, ela resolveria todos os desafios do planeta 

"de uma vez por todas”.

Outros acreditam que a solução está em imitar as estratégias de 

um país específico. Eles gostariam que seus respectivos governos 

adotassem as políticas da Nova Zelândia para pandemias ou da 

Finlândia para educação, por exemplo. 

No extremo, há aqueles que buscam a certeza nas histórias de 

conspirações globais, seja para negar a pandemia, negar as con-

sequências da doença, denegrir as políticas de saúde que restringem 

a liberdade de movimento ou se opor aos processos de vacinação 

em massa. São poucos, e para a maioria de nós parecem uma cari-

catura, mas o impulso que os governa é o mesmo: buscar a certeza.

O que estas abordagens têm em comum é 
que insistimos em buscar no passado res-
postas aos novos desafios globais. Mas a 
incerteza chegou para ficar. Suspeitamos que 
é necessário aprender a viver aceitando que 
podemos mais uma vez cultivar a serenidade 
sem recuperar nossas certezas, que em sua 
maioria sempre foram ilusões.

POR QUE EXISTEM OS CADERNOS DE COLABORAÇÃO EXTREMA?
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Algumas das vozes contra ela afirmavam agitadas que nenhuma. 

Afinal, se aceitarmos que este é um assunto científico, então 

deveriam ter a palavra as e os cientistas. E se for uma questão 

política, os governantes e os grandes líderes é que deveriam estar 

discursando. O que aquela garota fazia ali, falando com eles como 

se ela fosse a professora e eles fossem os alunos irresponsáveis?

O interessante é que, apesar desses argumentos, de alguma forma 

aconteceu que Greta foi convidada a estar lá. Os organizadores 

sabiam o que estavam fazendo? Suspeitamos que sim, mas 

também suspeitamos que sua maneira de operar tem um pouco 

do que chamaremos de hacking. Por favor, retenha essa palavra 

(e perdoe o anglicismo), e prossigamos antes de explicá-la com 

mais detalhe ao longo desse caderno. 

Se você assistir o vídeo com atenção pode ver as reações dos 

que estavam na sala: no início eles riem. Antes de falar, Greta é 

provavelmente vista por alguns deles como uma espécie de "mas-

cote" da Cúpula Climática. Alguém que foi convidada a mostrar 

simbolicamente a presença dos jovens.

Mas à medida que ela continua, as risadas diminuem. Nas pri-

meiras frases do discurso, há aplausos e ovações, mas esse som 

muda à medida que as frases lapidares e a emoção de Greta, 

falando à beira das lágrimas, encurralam toda a geração adulta 

ali representada. Parece que a sala está dividida entre aqueles 

que a apoiam elevando o volume de seus aplausos, aqueles que 

não o fazem, e aqueles que se conectam com uma pequena voz 

interior que sabe que ela está certa, mas que preferiria ignorá-la, 

seja porque não se adequa aos seus interesses, ou porque não 

sabem o que fazer, ou simplesmente porque estão convencidos 

de que é irremediável. O discurso da jovem é uma aclamação em 

nome de uma geração que ainda não tem o poder de lidar com a 

mudança climática, mas terá que viver com suas consequências. 

Isso está certo? Parece que sim. Ou pelo menos essa era a opinião 

de Barack Obama em 2015: 

"Somos a primeira geração a sentir o impacto 
da mudança climática, e a última geração que 
pode fazer alguma coisa a respeito disso".1 

Essa frase se tornou um mantra dos políticos e ativistas da mu-

dança climática.

Depois desse discurso, entre muitas outras coisas, Greta se tornou 

a pessoa mais jovem a aparecer na capa da Revista Time, nomeada 

"pessoa do ano". Mas ela já vinha cultivando uma forte presença 

na mídia e uma grande capacidade de convocação que foi o que 

a levou a permanecer naquele palco.

Foi no dia 20 de agosto de 2018 quando Greta iniciou seu trabalho 

de ativista (ou pelo menos quando ela apareceu publicamente 

pela primeira vez). Inicialmente sozinha, e depois à frente de um 

grupo de jovens que protestavam exigindo do Parlamento Sueco 

uma ação decisiva contra a mudança climática e um compromisso 

mais explícito com o meio ambiente. Após algumas semanas, o 

pequeno movimento se transformou em um movimento maior, 

que regularizou suas ações de protesto, manifestando-se todas 

as sextas-feiras sob o slogan “Fridays for Future”.

No dia 15 de março de 2019, o movimento era suficientemente forte 

para convocar uma greve estudantil internacional, que ocorreu em 

2.000 cidades ao redor do mundo, mobilizando mais de 1,5 milhões 

de estudantes. Esta greve foi seguida por outras, que atingiram um 

pico de aproximadamente quatro milhões de manifestantes em 

185 países no dia 20 de setembro. Durante o mesmo ano, Greta 

e seu movimento ganharam o apoio de milhares de cientistas 

ao redor do mundo, que se manifestaram assinando e apoiando 

cartas e declarações abertas. Em junho, Greta e Fridays for Future 

receberam da Anistia Internacional o prêmio de "Embaixador/a 

da Consciência".

Isto explica como Greta chegou à Cúpula Climática, onde ela fez 

aquele discurso.

1 Discurso do então Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, no dia 3 de agosto de 2015, para anunciar seu plano de combate à mudança climática.

COM QUE AUTORIDADE?

POR QUE EXISTEM OS CADERNOS DE COLABORAÇÃO EXTREMA?

23 de setembro de 2019, Cúpula de Ação Climática das Nações Unidas. 

Uma menina de dezesseis anos sobe ao cenário, para participar de um painel.

A moderadora abre com uma breve introdução e lhe faz uma pergunta:

 "Qual é sua mensagem para os líderes mundiais de hoje?”. 

-Minha mensagem é que nós vamos vigiar vocês. 

Ao seu lado estão outras três pessoas, todas adultas. Elas fazem parte 

dos líderes mundiais na conversa sobre mudança climática, mas se você 

não for alguém que tenha muito conhecimento sobre o mundo da política 

e da ciência em relação ao clima, não saberá - e seria difícil descobrir - 

quem eles eram.

O discurso que se seguiu deu a volta ao mundo e fez história, tornando-se 

um dos mais controversos das úl- timas décadas. 

Basta procurar no YouTube a frase 

"How Dare You", para en-

contrar dezenas de vídeos 

que mostram o contraste 

entre a blusa rosa e o fun-

do azul claro, assim como 

entre a vulnerabilidade de 

seus dezesseis anos e a atitude firme da jovem 

ativista ambiental Greta Thunberg.

Em quatro minutos e cinquenta e quatro segundos, 

a adolescente acena aos líderes mundiais por 

sua incapacidade e indolência para resolver 

o desafio da mudança climática, ignorando 

os sinais das e dos cientistas e colocando os 

interesses econômicos e políticos em primeiro 

lugar. Mas além de repreendê-los, ela os convida 

a agir imediatamente, fornecendo alguns fatos 

que provavelmente são de conhecimento do público.

Por sua vez, os adultos na sala expressam aprovação e desconforto de 

HOW DARE YOU!

diversas maneiras. No início, toda a sala ri da primeira frase "nós vamos vigiar 

vocês”, como se fosse uma brincadeira. Provavelmente em qualquer outro 

contexto teria sido razoável pensar que era uma piada, que seria seguida 

por um sorriso e uma piscadela, e então o discurso se seguiria.

Mas não: o sorriso não veio, e nem a piscadela. Veio uma intervenção de-

clamatória com uma voz trêmula de raiva e frustração, e uma reprimenda 

transgeracional: "Nós teremos que viver com as consequências, nós jamais 

perdoaremos vocês...”.

O discurso desencadeou um turbilhão de reações, tanto nas redes sociais 

quanto na grande mídia. A Fox News, por exemplo, transmitiu uma série de 

entrevistas e talk shows cujos painelistas dispararam contra Greta, alguns 

chamando-a de "doente mental", outros afirmando que ela foi manipulada 

por seus pais e/ou movimentos ambientais. Dias depois, a rede teve que 

pedir desculpas publicamente por fazê-lo.

Para nós, no contexto deste livro, o 

fenômeno é muito mais im-

portante do que o conteúdo do 

discurso ou as posições tomadas a 

favor ou contra Greta. A cena inteira 

é um símbolo dos tempos atuais 

e de seus desafios.

Primeiro de tudo, é uma cena impensável 

há apenas cinco ou dez anos atrás. Uma 

garota de dezesseis 

anos com o micro-

fone em punho para 

falar com os líderes 

mundiais convocados pela ONU, em vez de ir à escola. Fala sério? 

Com que autoridade? E com esse tom! Quem poderia levá-la a 

sério?

POR QUE EXISTEM OS CADERNOS DE COLABORAÇÃO EXTREMA?
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Os cadernos de anotações sobre colaboração extrema são uma 

tentativa de coletar e compilar experiências concretas de como esse 

fenômeno ocorre. A maior parte do que vamos expor aqui não é 

resultado de nossa criação, mas de nossa observação de diferentes 

equipes de trabalho no mundo fazendo tentativas de colaborar de 

forma radical e extrema, às vezes com sucesso e às vezes fracassando. 

Em algumas dessas experiências, tivemos o privilégio de participar 

e muitas vezes os fracassos foram nossos. Portanto, o que fazemos 

nessas anotações é classificar essas experiências e oferecer uma 

visão abrangente sobre elas. Por termos sido atores participantes 

em muitos dos eventos, talvez possamos trazer alguns vieses de 

quem estava vendo de dentro, mas nossa grande intenção é ofere-

cer distinções5 que podem lhe ajudar em seus próprios desafios de 

colaboração extrema. Sem dúvida o fenômeno irá evoluir, e algumas 

distinções se tornarão obsoletas enquanto novas surgirão. Vemos 

este caderno como uma contribuição para uma conversa viva 

que deve ser alimentada por outras perspectivas e que 

irá se modificar com o tempo.

Sugerimos que você considere estes cadernos como 

notas de viagem, projetadas para a exploração de 

um mundo e de uma época da qual fazemos parte. 

Com isto queremos dizer, além do mais, que não 

existe objetividade possível, porque ao observamos 

estes fenômenos o fazemos tingidos por nossas 

histórias e nossos propósitos. A única coisa que 

podemos garantir é a sinceridade de nossos 

esforços e nossa vontade de continuar aprendendo.

Os cadernos estão organizados em torno de estraté-

gias que temos visto recorrentemente e que, em nossa 

opinião, melhoram substancialmente a probabilidade 

de sucesso para produzir colaboração onde ela parece 

não ser possível. Nós as chamamos, obviamente, de 

"estratégias de colaboração extrema".

Estas estratégias foram articuladas como alavancas para provo-

car transformações profundas e projetadas em grande escala, de 

forma que contribuam para a resolução dos grandes desafios de 

CINCO CADERNOS PARA EXPLORAR O 
FENÔMENO

5 Por distinções entendemos: termos que nos permitem distinguir coisas (fenômenos, atos, ritos) que de outra forma não vemos. Essas não são "definições", pois não procu-
ramos definir, mas reconhecer "a coisa" quando a vemos. Por exemplo, usamos a distinção "cadeira" para nos referirmos a objetos que geralmente reconhecemos como tais, 
mas que são diferentes um do outro. Definir uma cadeira é muito difícil, mas a reconhecemos porque temos uma distinção para ela.

nosso tempo. Extraímos como referência os dezessete Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, que 

acreditamos fornecem a mais abrangente estrutura de orientação 

disponível sobre as ameaças à nossa espécie e a urgência dos prazos 

para resolvê-las.

Estes cadernos não contêm diagnósticos dos problemas subjacentes 

aos ODS, nem de seu estado de progresso. Pelo contrário, supomos 

que tais análises existem e tenham sido produzidas por equipes 

preparadas para isso. Nosso foco está em uma maneira de acelerar 

a mudança, de forma complementar aos esforços decorrentes das 

instituições e políticas públicas.

Restam aproximadamente dez anos para produzir a inflexão que 

o mundo exige. Esperamos sinceramente 

que estas notas possam contribuir para 

chegar a tempo.

No caderno 1 (este mesmo) vamos 

explorar possíveis estratégias para 

acelerar a mudança, sustentando a 

pergunta pela escala em que elas 

podem ser estabelecidas.

No caderno 2 vamos propor 

como cultivar a épica necessária 

para impulsionar a mudança.

No caderno 3 abordaremos o de-

safio de trabalhar com outros, mesmo 

aqueles que historicamente temos visto 

como antagônicos com outros ou entre si.

No caderno 4 ofereceremos uma visão sobre a melhor maneira 

de alavancar o poder da mudança com a energia do setor privado.

No caderno 5 analisaremos como contribuir para que seja a 

cidadania que lidere as transformações requeridas.

POR QUE EXISTEM OS CADERNOS DE COLABORAÇÃO EXTREMA?

Antes de continuar, considere sua própria posição sobre Greta e 

coloque-a entre parênteses por um tempo. O que se segue não 

é uma discussão sobre se ela está certa ou errada, mas sobre os 

mecanismos em ação nesta história e como esses mecanismos 

são constitutivos de nosso presente e estão reformulando o futuro. 

Chamamos este fenômeno complexo de "co-
laboração extrema", e neste caderno tenta-
remos ilustrar o que ele é, olhando para ele 
de diferentes perspectivas. Histórias com-
paráveis, embora com escopos diferentes, 
são as da Primavera Árabe, Pink Shirt Day 
e #metoo, para citar algumas.

Entendemos que a forma como Fridays for Future expandiu seu 

poder e posicionou um discurso global e épico em torno dos desafios 

da mudança climática é tributária a um conjunto de fenômenos 

emergentes. Estes fenômenos, por um lado, revelam a expiração de 

nossa atual governança em termos políticos, sociais e econômicos 

e, por outro lado, explicitam os recursos e práticas disponíveis para 

desenvolver estratégias eficazes para resolver os grandes desafios 

que ameaçam a Humanidade de hoje.

Nesta coleção de cinco cadernos procuramos compartilhar o que 

aprendemos em nosso trabalho ao longo dos últimos onze anos. 

Isso inclui: o projeto Cidades+B, que existe desde 2016, mas também 

nosso trabalho anterior acelerando ecossistemas de empreendi-

mento e inovação em dez países, assim como nossa participação 

em outros movimentos: 3xi2 no Chile, Ouishare3 na Europa, Cola-

borAmerica na América Latina e Boma4 a nível global. Nomeamos 

a coleção de Colaboração Extrema precisamente porque a chave 

para essas experiências são as práticas que exploramos nestes 

cinco cadernos.

Mas é necessário destacar algo antes de seguirmos em frente: a 

colaboração está na moda. Neste momento particular da história 

humana, buscar a colaboração parece uma receita mágica: todos 

nós dizemos que queremos colaborar com outras pessoas, e parece 

haver um crescente consenso geral de que colaborar é a maneira de 

resolver os grandes problemas do mundo (assim como os pequenos 

problemas do escritório): o aquecimento global, a pobreza, e  no 

momento que editamos este caderno, a crise sanitária produzida 

pela COVID-19.

O problema é que, para a maioria de nós, colaborar significa coorde-

nar esforços e reunir recursos com aqueles com quem concordamos, 

conhecemos e confiamos. Uma coisa diferente é colaborar com 

aqueles que não conhecemos: o vizinho que nunca cumprimentamos 

e é difícil de lidar; o motorista do carro à nossa frente sofrendo no 

mesmo engarrafamento; o líder ou o crente de uma organização 

religiosa da qual não participamos; o migrante sobre o qual nada 

sabemos e que talvez não fale nossa língua.

Mas além disso, o que parece impossível é colaborar com aqueles 

de quem desconfiamos, ou que historicamente consideramos 

como antagônicos. Aqueles que abertamente têm interesses, 

preferências, crenças ou costumes que se opõem aos nossos. 

Essas são pessoas com as quais não podemos colaborar. Ou isso 

é o que sempre acreditamos.

É por isso que a chamamos de colaboração ex-
trema, da mesma forma que falamos de esportes 
radicais. Porque envolve mais riscos, requer 
maior domínio e exige que seja feito de uma 
maneira diferente.

2 Disponível em:  https://www.3xi.cl/
3 Disponível em: isponible en: https://es.ouishare.net/ 
4 Disponível em: isponible en: https://boma.global/

GRETA NÃO É A ÚNICA

POR QUE EXISTEM OS CADERNOS DE COLABORAÇÃO EXTREMA?



Introdução ao 
primeiro caderno:  

NÃO ESTAMOS 
AGINDO À ALTURA 
DOS DESAFIOS DA 
HUMANIDADE.
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Estamos escrevendo este texto enquanto a pandemia global da 

COVID-19 está assolando nossa espécie. Às catástrofes iniciais na 

China, Itália e Espanha foram seguidas as dos Estados Unidos, Brasil, 

Reino Unido, México e França, para citar aqueles países com o maior 

número de mortes. No momento em que editamos estas linhas, o 

número de mortos é superior a 2.500.000, enquanto a imprensa e as 

redes sociais são constantemente agitadas pelo som de declarações 

acusatórias entre partidos do governo e 

opositores, entre partidários de uma es-

tratégia e partidários de outra. Todos os 

cidadãos e cidadãs do mundo, alguns mais 

e outros menos, estão enfrentando uma 

dupla incerteza: por uma parte, a doença e 

a possibilidade de morrer ou perder um ente 

querido; por outra, as consequências econômi-

cas, sociais e de saúde mental das quarentenas, 

que deixaram milhões sem trabalho e sem renda 

e têm uma grande parte da população vivendo em 

estresse e com medo do futuro.

E nessa tempestade mediática, atravessada por pres-

crições ideológicas (por exemplo: "mais Estado ou 

mais mercado", "cuidamos da economia versus 

cuidamos das pessoas"), crises humanitárias locais 

e competições por recursos estratégicos (como 

já foram os respiradores mecânicos e no momento em que escreve-

mos este caderno estão sendo as vacinas), às vezes parecemos não 

ouvir que, no fundo, dos túneis subterrâneos de nossas sociedades, 

há pessoas que colaboram e encontram estratégias para lidar com 

as crises. Este poder emergente, bottom-up, por assim dizer, é uma 

mudança importante da lógica top-down de nossa atual governança.

A COVID-19, em seus primeiros quinze meses nos colocou, como 

Humanidade, diante de um espelho existencial, onde podemos nos 

reconhecer em nossas dores e limitações, mas também em nossas 

possibilidades. E o que aparece nesse reflexo? Vamos aventurar uma 

imagem preliminar. Alguns de nós gostamos de dizer que "estamos 

no mesmo barco", mas se pensarmos bem, devemos procurar uma 

metáfora que assuma uma complexidade maior. Estamos na mesma 

tempestade, mas em barcos diferentes. E isso às vezes nos dá a ilusão 

de que se nosso barco for melhor, talvez sobrevivamos mesmo que os 

outros afundem, mas isso não é assim. A natureza da tempestade é 

global e corremos o risco de perder toda a frota, a menos que cuide-

mos de cada barco, desde os grandes transatlânticos até as modestas 

jangadas, porque o destino de cada um e cada uma é o destino de 

todos, como se cada pequeno barco estivesse acorrentado aos outros.

Em termos não metafóricos, o espelho nos mostra que: 

• Temos desafios como espécie, desafios globais que nos preo-

cupam a todos e todas e dos quais ninguém pode escapar: o 

aquecimento global, a migração em massa, a potencial crise 

econômica, a destruição dos oceanos, a poluição gerada pelo 

plástico, a privacidade digital e os desafios éticos da genômica, 

para citar apenas alguns.

• Temos um poder ilimitado, mas desarticulado: nosso tamanho 

(crescemos exponencialmente desde a revolução industrial, de 

1 bilhão de pessoas em 1826 para 8 bilhões em 2020)7, nosso 

impacto nos ecossistemas naturais, nossa capacidade ilimitada 

de transformar o entorno... todas essas virtudes são uma grande 

oportunidade ou uma trágica maldição, dependendo se conse-

guimos ou não sintonizar nossos esforços com objetivos que 

cuidem de nosso entorno e de nossas espécies.

• Não sabemos operar como espécie. Colaboramos em peque-

nos grupos com os quais nos identificamos, e não levamos em 

consideração os interesses daqueles para os quais não somos 

capazes de olhar, ou que não existem para "nós".

• O tempo está se esgotando. Estimativas da comunidade científica 

parecem concordar que o ponto de não retorno virá em cerca de 

dez anos se não mudarmos radicalmente a maneira como pro-

duzimos, consumimos e vivemos8. A partir daí, a transformação 

das condições ambientais tornaria inviável a vida humana como 

a conhecemos e afetaria milhões de outras espécies, com reper-

cussões inimagináveis.

O PRIMEIRO PASSO É NOS OLHARMOS NO ESPELHO

7 Em 1950, cinco anos após a fundação das Nações Unidas, a população mundial foi estimada em 2.6 bilhões de pessoas. Atingiu 5 bilhões em 1987 e 6 bilhões em 1999. Em outubro de 2011, a população mundial foi estimada em 7 

bilhões de pessoas. Para comemorar este evento histórico, foi lançado um movimento global chamado "Um Mundo de 7 bilhões". (Dados extraídos do site oficial das Nações Unidas, em Asuntos que nos importan. Población. Obtido 

em: https://www.un.org/es/sections/issues-depth/population/index.html).
8 Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. (2018). Calentamiento Global de 1,5°C. Volume espanhol. Disponível em: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/SR15_Summary_Volume_spanish.pdf

NÃO ESTAMOS AGINDO À ALTURA DOS DESAFIOS DA HUMANIDADE

Este caderno é o primeiro da série Cadernos de Colaboração Extre-

ma e com ele abrimos nossas notas de viagem. Aqui vamos nós!

Mas primeiro uma advertência: este é apenas o início da viagem. 

E não estamos falando apenas do fato de que este é o primeiro 

capítulo de nossa série de cadernos. Queremos dizer que este é 

um caminho que está apenas começando... para a Humanidade. 

A colaboração extrema foi possível graças à revolução das teleco-

municações que nos conectou (potencialmente) a todas e a todos, 

e estamos aprendendo à medida que avançamos. É fundamental 

não esquecer que não somos os únicos, nem somos os primeiros. 

Estamos construindo sobre ombros de gigantes.

Nas páginas seguintes, mostraremos as limitações que, em nossa 

opinião, a governança mundial tem para enfrentar os grandes de-

safios da Humanidade. Ou seja, como o conjunto de instituições, 

organizações multilaterais e mecanismos decisórios disponíveis 

para nos coordenar em escala global e nacional não se movem e 

não produzem mudanças na velocidade necessária. Portanto, neste 

caderno operaremos sob o consenso de que se tornou necessária 

uma nova forma de orquestrar e coordenar os esforços dos seres 

humanos para mobilizar os recursos de nossas sociedades na busca 

de objetivos para atender as preocupações expressadas nos ODS.

Estas páginas também são um começo em outro sentido.

Queremos insistir nisto: não acreditamos, 
nem mesmo remotamente, que temos todas 
as respostas. Nos declaramos aprendizes na 
arte da colaboração extrema. 

Partimos da premissa de que os fenômenos sociais atuais são 

tão complexos que renunciamos à tentativa de compreendê-los 

profunda e completamente, especialmente porque estamos vi-

vendo e fazendo parte deles. Há equipes de acadêmicos de várias 

O CAMINHO QUE VAMOS PERCORRER 
NESTE CADERNO

6 Adotamos o conceito de "Mínimo Ecossistema Viável" do livro The Wide Lens: What Successful Innovators See That Others Miss, 2013, escrito por 
Ron Adner.

disciplinas (filosofia, sociologia, psicologia, antropologia, biologia, 

entre outras) que estão engajados neste trabalho e muitas vezes 

iluminam nosso caminho e nos inspiram. Algumas são mencio-

nadas nestas páginas.

Neste primeiro caderno, apresentaremos uma visão geral da transfor-

mação cultural que acreditamos que 

o mundo precisa e como podemos 

acelerá-la.

Em resumo, neste caderno você en-

contrará:

1) Respostas ou dicas de respostas 

à pergunta: como e por que os sis-

temas de governança estão sendo 

"hackeados" e está surgindo uma 

colaboração extrema?

2). Experiências de diferentes lugares 

do mundo sobre estas tendências: o 

que tem funcionado e o que não.

3) Ferramentas para ativar um "Mínimo 

Ecossistema Viável" 6 que permita impul-

sionar a transformação em um território, de 

uma comunidade ou bairro para uma cidade. 

NÃO ESTAMOS AGINDO À ALTURA DOS DESAFIOS DA HUMANIDADE
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Neste cenário, é possível e necessário ter 
novas instâncias e novas maneiras de re-
solver os problemas globais. 

Estamos certos disso.

A pandemia da COVID-19 nos permitiu enxergar sem autoengano 

até que ponto tem sido ineficaz o poder da OMS, da ONU e de 

outros organismos intergovernamentais para alinhar e mobilizar os 

esforços dos estados nacionais para respostas rápidas e eficazes a 

uma ameaça cuja importância não é mais contestada, e que tem 

mantido a saúde e as condições de vida de praticamente toda a 

humanidade em suspenso. É interessante fazer um contraponto 

entre a situação das vacinas e o controle da propagação do vírus. As 

vacinas são uma demonstração de progresso científico, tecnológico 

e político sem precedentes: geramos vacinas para a COVID-19 em 

um período muito mais curto do que todas as experiências anteriores 

de geração de vacinas. Como referência, os tempos aproximados 

de desenvolvimento para outras vacinas foram9:

• ¼Tuberculose: 45 anos

• ¼Febre tifoide: 133 anos

• ¼Meningite: 92 anos

• ¼Tosse convulsa: 42 anos

• ¼Dengue: 112 anos

• ¼Poliomielite: 47 anos

• ¼Varicela: 42 anos

• ¼Sarampo: 10 anos

• ¼Hepatite B: 16 anos

• ¼Infecção por rotavírus: 33 anos

• ¼Ebola: 43 anos

• ¼Infecção por HPV: 25 anos

10 La vacunación en Europa falló. Estas son las razones, NYT, 20 de março 
de 2021. Artigo de Matt Apuzzo, Selam Gebrekidan e Monika Pronczuk.

Outras doenças, tão letais e massivas como a AIDS ou a malária, 

ainda não possuem uma vacina que possa ser usada em grande 

escala. Em contrapartida, o mundo científico levou apenas quatorze 

meses para gerar pelo menos quinze vacinas que conseguiram 

avançar além da fase 3 (os ensaios clínicos que permitem que a 

vacina seja distribuída à população). Um sucesso sem precedentes.

Mas esse grande esforço se articula em torno de alguns centros de 

poder altamente organizados e é, portanto, insuficiente em relação 

ao esforço necessário para deter o contágio, que necessariamente 

envolve coordenação e mudanças de hábitos nos quais deve 

participar literalmente toda a Humanidade. Isso é o novo: poder 

nos observar como uma espécie que enfrenta um desafio que nos 

envolve a todas e todos ao mesmo tempo. E nossas instituições 

não estão projetadas para resolver isso.

Por outro lado, quando se trata de distribuir recursos, as coisas 

são mais complexas. Quando se tratava de respiradores artificiais, 

tivemos que presenciar através da imprensa uma série de gestos 

indecorosos por parte das autoridades de diferentes países, ten-

tando monopolizar os aparelhos para seus próprios cidadãos e 

cidadãs. Grande parte dessa tensão foi resolvida com regras do 

tipo "salve-se quem puder". Os respiradores foram para aqueles 

que podiam pagá-los e se mobilizaram mais rapidamente.

Com a vacinação na Europa, parece que estamos observando o 

mesmo fenômeno. Pelo menos de acordo com o New York Times10, 

a falha está na forma como a União Europeia se aproximou dos 

laboratórios. Ao invés de uma postura agressiva, como a dos Es-

tados Unidos, que trabalhou em coordenação com os laboratórios, 

pagando parte do custo do desenvolvimento, a Europa foi mais 

recatada, como um cliente esperando que os produtos chegassem ao 

mercado. A comparação tem muitos limites, é claro, mas a mesma 

fonte indica que os orçamentos alocados pelos Estados Unidos e 

pela Europa para a compra de vacinas foram de 10 bilhões e 3.2 

bilhões de dólares, respectivamente. Isto explica por que, para os 

laboratórios, o país norte-americano tem tido prioridade. Mais uma 

vez, "salve-se quem puder".

NÃO ESTAMOS AGINDO À ALTURA DOS DESAFIOS DA HUMANIDADE

A maioria das instituições que usamos para nos articular globalmente 

foram criadas alguns anos após a Segunda Guerra Mundial, ou seja, 

há setenta e cinco anos: o Fundo Monetário Internacional (FMI), 

o Banco Mundial (BM), Organização das Nações Unidas (ONU), a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização dos Estados 

Americanos (OEA), para citar algumas. Embora estas instituições 

tenham se adaptado gradualmente em torno de marcos como 

a queda do Muro de Berlim, hoje elas estão completamente 

sobrecarregadas quando se trata de administrar as crises 

globais que nos assolam. Eles desempenharam um papel 

muito relevante entre os anos cinquenta e oitenta, contendo 

a tensão da Guerra Fria e construindo espaços para acordos 

entre nações. Mas nestes anos de 2020 e 2021 eles 

não conseguem avançar nem resolver os desafios da 

humanidade como um todo na velocidade necessária, 

em parte porque os mecanismos de tomada de de-

cisão não respondem aos desequilíbrios de poder entre 

stakeholders que têm interesses opostos entre si. Essa 

inadequação de governança já foi declarada na Cúpula 

do Rio (1992), com o discurso de que não era possível 

deixar as decisões sobre questões tão importantes como 

o meio ambiente somente nas mãos dos governos. Assim 

se fortaleceu a responsabilidade social corporativa, que seria 

um primeiro vislumbre do que estava por vir.

Um exemplo contingente desta inadequação da governança 

global é uma história que atingiu os jornais europeus no dia 

1º de abril de 2021: o fracasso em cumprir todas as metas 

de vacinação COVID-19 da União Europeia para o primeiro 

trimestre do ano. Mais adiante, apresentaremos exemplos 

mais amplos quando analisarmos o progresso com relação 

ao cumprimento dos ODS, de acordo com as próprias 

avaliações da ONU.

Em nossa era de tecnologias exponenciais, de 

mercados completamente globalizados e de 

COMO NOS "ORGANIZAMOS" ATÉ HOJE?

9 Dados extraídos do artigo Covid-19: cuánto tiempo se demoró en encontrar la vacuna para algunas enfermedades (y por qué este coronavirus es un caso histórico), 
publicado na BBC News World no dia 11 de dezembro de 2020, que por sua vez cita o artigo de Our World in Data, Immunization Action Coalition.

hiperconexão massiva - que encurta tempos e distâncias -, a ar-

quitetura do poder está se transformando: os Estados Nacionais 

e instituições estão perdendo força; a cidadania está ganhando a 

capacidade de organização e ação; e as empresas tecnológicas 

e o setor financeiro estão con- centrando o poder como nunca 

antes. 

NÃO ESTAMOS AGINDO À ALTURA DOS DESAFIOS DA HUMANIDADE
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Objetivo
Projeção de reali-

zação até 2030
Descrição

ODS 1
Erradicação da 

Pobreza
Não 

Mesmo sem pandemia em 2030, 6% da população mundial estaria vivendo na extrema pobreza. 

A pandemia agravou a situação.

ODS 2 Fome Zero Não 
O percentual da população em situação de insegurança alimentar aumentou desde 2014. A pan-

demia agravou a situação. 

ODS 3
Saúde e 

Bem-estar
Não 

Avanço muito lento. O objetivo não será alcançado em 2030. A pandemia colocou mais pressão 

sobre os sistemas de saúde dos países, piorando a situação.

ODS 4
Educação de 

qualidade
Não 

Antes da pandemia, estimava-se que em 2030 ainda haveria cerca de 200 milhões de crianças 

sem acesso à escola.

ODS 5
Igualdade de 

género
Não 

A igualdade de gênero está longe de ser uma promessa cumprida. A COVID-19 tem piorado a situação 

ao deixar mais mulheres em risco de violência doméstica, fazendo retroceder os avanços referentes 

ao casamento infantil e a mutilação genital, e aumentando a desproporção de gênero em relação 

ao trabalho doméstico não-remunerado, entre outros aspectos.

ODS 6
Água potável e 

Saneamento
Não 

As pessoas sem acesso ao saneamento em 2017 ainda eram mil milhões. O dado anterior é uma 

grave limitante no que diz respeito as possibilidades de conter a COVID-19. A menos que as taxas 

de progresso melhorem substancialmente, a meta de 2030 não será alcançada.

ODS 7
Energia Acessível 

e Limpa
Não 

Embora o mundo esteja progredindo em direção a seus objetivos de energia sustentável, os esforços 

não têm a escala necessária para atingi-los até 2030.

ODS 8

Trabalho decente 

e crescimento 

econômico

Não 

Mesmo antes da pandemia, o crescimento econômico não estava nem perto dos níveis necessários 

para alcançar a meta de 2030. Em 2018-2019 havia experimentado seu nível mais baixo desde a 

crise de 2008-2009. O coronavírus trouxe mudanças abruptas e profundas, retardando ainda mais 

a economia.

ODS 9

Indústria, 

Inovação e 

Infraestrutura

Não 
"O crescimento da manufatura tem desacelerado e a industrialização nos países menos desenvol-

vidos (PMD) ainda é muito lenta.”

ODS 10
Redução das 

desigualdades
Não 

Apesar de alguns sinais positivos, como a redução da desigualdade de renda em alguns países e 

uma situação comercial preferencial para países de baixa renda, a crise da COVID-19 está agravando 

a desigualdade, afetando as pessoas mais vulneráveis. A desigualdade de renda está diminuindo 

em alguns países, mas os níveis de desigualdade, em geral, continuam sendo altos.

No dia 25 de setembro de 2015, na Assembleia Geral da ONU, 193 

países adotaram a Agenda de Desenvolvimento 2030 estabelecida 

em 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), com 169 

objetivos e 232 indicadores associados.

Desde aquele dia, os organismos multilaterais, em coordenação 

com governos nacionais e uma rede de organizações, incluindo, 

a propósito, entidades privadas com e sem fins lucrativos, têm 

trabalhado intensamente para o cumprimento dessa agenda.

Cada ODS está organizado em uma estrutura de metas mais espe-

cíficas, que determina seu alcance e seus focos. Os detalhes podem 

ser encontrados no documento oficial da ONU sobre os ODS11.

Há inúmeras iniciativas em andamento e organizações que estão 

trabalhando intensamente para promover a equidade de gênero. Ao 

mesmo tempo, a mudança climática ativa milhares de iniciativas e 

a erradicação da pobreza mobiliza outros milhares. Cada um dos 

dezessete desafios conta com fervorosos defensores e defensoras 

que trabalham incansavelmente desde suas respectivas instituições. 

Mas apesar dos grandes esforços, os resultados são profundamente 

insuficientes. Vejamos alguns dos dados disponíveis no relatório 

oficial sobre o avanço dos ODS até o ano de 2020, gerado pela ONU12.

Vejamos por exemplo o ODS 1: "Fim da pobreza", que em mais 

detalhe é descrito como "acabar com a pobreza em todas as suas 

formas em todos os lugares". Nos parágrafos iniciais da seção de-

dicada a este objetivo, indica-se que mesmo antes da pandemia "o 

progresso em direção ao Objetivo 1 tinha desacelerado e o mundo 

não estava no caminho certo para acabar com a extrema pobreza 

até o ano de 2030”13. Em dez anos (2010 - 2019) o percentual de 

pobreza foi reduzido para um pouco mais da metade, de 15,7% para 

8,2%, e na projeção para 2030, antes da COVID-19, era previsto 

chegar a 6% para os próximos dez anos (utilizando os indicadores 

originais). O mesmo relatório adverte que a COVID-19 causou o 

primeiro aumento nos últimos anos e que setenta e um milhões de 

pessoas foram empurradas de volta à pobreza extrema até 2020.

Naturalmente, seria melhor ter indicadores de pobreza que recon-

heçam a complexidade do problema em maior profundidade, incor-

porando suas múltiplas dimensões. Mas, por enquanto, o que nos 

interessa aqui é observar se, nos termos em que foi originalmente 

definido, este objetivo está ou não a caminho de ser alcançado.

Quando olhamos para esses números, incluindo a projeção pré-pan-

dêmica, poderíamos pensar que são resultados positivos, e de certa 

forma eles são. Ou seja, muitas pessoas saíram da pobreza extrema 

para viver com um pouco mais de dignidade e oportunidade, mesmo 

que permaneçam vulneráveis. Mas se pensarmos em termos do 

horizonte de vida de uma pessoa, estamos falando de 20 anos, 

ou seja, de uma geração inteira que não será capaz de vislumbrar 

aquela terra prometida. E no final desse período, ainda teremos 6% 

de pobreza: se as próprias projeções da ONU se tornarem realidade, 

em 2030 haverá 8.5 bilhões de pessoas vivas na Terra, de modo que 

6% representam aproximadamente 510 milhões de seres humanos 

extremamente po-

bres. Pessoas que, 

mesmo após quin-

ze anos de esforço 

global concertado, 

estarão sujeitas a 

condições de vida 

ainda insuficientes, 

e que passarão 

pela experiência 

NOSSA GOVERNANÇA GLOBAL NÃO ESTÁ 
SENDO SUFICIENTE

11 Dados extraídos do site oficial das Nações Unidas. Objetivos de desarrollo sostenible. Obtido em: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-de-
sarrollo-sostenible/
12 Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2020. Naciones Unidas, 2020.
13 A tradução foi realizada pelos autores.
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de viver sem ter conhecido mais nada. Isso não é inquietante?

E se olharmos para o ODS 2? O objetivo é: fome zero. O relatório 

diz que, entre 2014 e 2019, a população afetada pela insegurança 

alimentar aumentou. Não é necessário dizer que a pandemia tem 

acelerado este problema. 

Isso vale também para os outros objetivos. Ou seja, não estamos 

alcançando as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Susten-

tável. Em termos resumidos14:

Em outras palavras, não es-
tamos alcançando a meta em 
nenhum dos ODS, apesar do 
compromisso assumido pelas 
instituições mais fortes e de 
maior cobertura mundial que 
temos. E isso já era assim antes 
da pandemia. 

Podemos avaliar se estamos fazendo a coisa 

certa, ou com a rapidez suficiente, mas parece 

não haver razão para pensar que fazer a mesma 

coisa com mais entusiasmo produzirá melhores 

resultados. 

14Elaboração própria com base na informação disponível no Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2020. Naciones Unidas, 2020.Os textos entre aspas con-
tidos na tabela são citações literais do mesmo documento.
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Objetivo
Projeção de reali-

zação até 2030
Descrição

ODS 11

Cidades e 

comunidades 

sustentáveis

Não

Mais de 90% dos casos da COVID-19 ocorrem em áreas urbanas. A pandemia está afetando mais 

duramente os mais vulneráveis, incluindo os 1.000 milhões de habitantes de assentamentos in-

formais e bairros marginais densamente povoadas do mundo. O progresso mundial reverteu-se na 

redução da proporção de habitantes de bairros marginais, cuja vulnerabilidade agravou-se devido 

a pandemia.

ODS 12
Consumo e produção 

responsáveis
Não A pegada ecológica global aumentou entre 2010 e 2017.

ODS 13

Ação contra a 

mudança global do 

clima

Não

O mundo está muito longe de alcançar o objetivo. A crise climática continua sem parar, enquanto 

a comunidade global se afasta do compromisso total requerido para sua reversão. As temperatu-

ras estão subindo mais 3,2°C até o final do século. Para alcançar o objetivo máximo de 1,5°C, ou 

mesmo 2°C, as emissões de gases do efeito estufa precisam cair 7,6% cada ano a partir de 2020. 

Contudo, apesar da drástica redução da atividade humana durante a crise da COVID-19, a queda 

resultante de 6% nas emissões projetada para 2020 não alcança o objetivo, e espera-se que as 

emissões aumentem à medida que as restrições sejam levantadas.

ODS 14 Vida na água Ambíguo

A drástica redução da atividade humana provocada pela crise da COVID-19, embora esteja enraizada 

na tragédia, é uma oportunidade para que os oceanos se recuperem. Também é uma oportunidade 

para traçar um caminho para uma recuperação sustentável que garanta  os meios de vida durante 

as próximas décadas em harmonia com o meio ambiente natural.

ODS 15 Vida terrestre Não

A conservação dos ecossistemas terrestres não tende à sustentabilidade. As áreas florestais conti-

nuam a diminuir em ritmo alarmante, as áreas protegidas não se concentram em lugares conhecidos 

por sua diversidade biológica e as espécies continuam ameaçadas de extinção.

Os delitos contra a vida silvestre põem em perigo tanto as espécies animais quanto a saúde humana.

"75% das doenças infecciosas emergentes (...) são zoonóticas, ou seja, são transmitidas da fauna 

silvestre para os seres humanos". A transmissão ocorre através do contato humano com os animais 

silvestres afetados e tende a acontecer quando a população invade habitats naturais e dedica-se 

a atividades que afetam os ecossistemas, tais como o tráfico da fauna silvestre". A COVID-19 é um 

exemplo disso.

ODS 16
Paz, justiça e 

instituições eficazes
Não

Os conflitos, a insegurança, as instituições frágeis e o acesso limitado à justiça continuam sendo 

ameaças ao desenvolvimento sustentável. A pandemia da COVID-19 ameaça amplificar e explorar 

as fragilidades em todo o mundo.

ODS 17
Parcerias e meios de 

implementação
Não

O apoio para implementar os ODS tem sido constante, mas frágil. Os recursos financeiros continuam 

sendo escassos, as tensões comerciais têm aumentado e ainda faltam dados cruciais. A pandemia 

da COVID-19 agora ameaça as conquistas alcançadas, e se projeta que o comércio, o investimento 

estrangeiro direto e as remessas irão diminuir. A pandemia parece estar acelerando as tendências 

atuais de ruptura da cadeia de valor global.
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Contudo, para nós seres humanos acontece algo diferente quando 

se trata da grande panela do mundo cujo conteúdo ameaça ferver. 

Vamos começar aceitando que a única maneira de nos conectarmos 

com os problemas mundiais é a partir da extrapolação de nossas 

experiências diretas e da linguagem. Ou seja: se vimos pessoas 

vivendo em extrema pobreza, isso não significa que tenhamos 

visto todas as pessoas vivendo em extrema pobreza. Temos visto 

casos particulares desse sofrimento, e isso nos permite imaginar 

a dor em grande escala de milhões de pessoas que sofrem com a 

marginalidade. Há inúmeros estudos, documentários e histórias 

que falam sobre isso, e que talvez nos comovam ou no aproximam 

da enorme dimensão de tal problema. E então sentimos que "sa-

bemos" que aquele problema existe.  

Pensemos na mudança climática. Já sabemos que está ali. Alguns 

de nós experimentamos na maneira como o clima se comporta na 

região em que vivemos ou porque nos informamos sobre o que 

acontece em outros lugares. E se somos científicos ou cientificas 

experts na matéria, temos uma interpretação mais sistêmica do 

assunto. Entretanto, em todo caso, é uma construção intelectual. 

Não podemos entrar em contato com o problema de forma direta 

e imediata, ainda mais quando as causas e consequências estão 

tão distantes entre si, no tempo e no espaço.

Essa forma básica de se relacionar com o entorno deixa de fora 

quase tudo o que diz respeito à nossa espécie ou à Terra. Nós 

simplesmente não temos a experiência sensorial do planeta ou 

da Humanidade. Essas coisas são mais bem abstratas e somente 

nossa razão nos permite vislumbrar esses riscos e colocá-los em 

um marco de referência.

Eu, aqui, agora, embora entenda a mudança climática, não sou capaz 

de experimentá-la, ou melhor, experimento-a de tantas maneiras 

diferentes (a chuva fora de temporada em Santiago, as notícias sobre 

a neve no Texas, o vídeo sobre um tornado no Alabama, etc.) que 

não sou capaz de vê-la como uma mesma coisa. Portanto, o que 

realmente temos é uma percepção da mudança climática, gerada 

a partir de algumas experiências diretas de fenômenos climáticos e 

das notícias que recebemos sobre os outros.

Mas nossas limitações não são apenas biológicas.

Por exemplo, nossa capacidade de prever as mudanças para o futuro 

também não parece nos ajudar. Em 2013, Jordi Quoidbach, Daniel 

T. Gilbert e Timothy D. Wilson cunharam a frase "a ilusão do fim dos 

tempos"16 para se referir a um fenômeno psicológico relativo à nossa 

capacidade de perceber as mudanças que iremos experimentar no 

futuro. O estudo foca-se nas percepções sob às mudanças em si mes-

mos, por volta de 19.000 entrevistados, e uma de suas descobertas 

mais importantes consiste em que, aparentemente os seres humanos 

tendem a subestimar as mudanças que experimen-

tarão no futuro, pelo menos em comparação com as 

mudanças que percebem ter experimenta-

do no passado. 

De um modo 

m a i s  r a d i -

cal, esses autores 

concluem que nos 

comportamos como 

se estivéssemos 

vivendo o mo-

mento em que 

finalmente nos ti-

véssemos convertido 

nos seres que defini-

tivamente viemos a 

ser. Ou seja, como 

se não esperásse-

mos mudar muita 

coisa, digamos, 

nas próximas déca-

das. Ocorrerá o mesmo com nossa 

capacidade de prever as mudanças em 

nosso entorno? 

16 Jordi Quoidbach et al., The End of History Illusion. Science 339, 96 (2013); DOI: 10.1126/science.1229294
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Mais ainda, se acreditamos em Humberto Maturana e Francisco 

Varela15, então é verdade que nossa capacidade de "conhecer" está 

determinada por nossa biologia. 

Isso quer dizer que não vemos o mundo 
como ele é; vemos o mundo condicionados 
pelo que somos. 

E nesta frase, "ver" é o fenômeno de interpretar os estímulos que 

ativam os nossos cinco sentidos, filtrando-os através das interpre-

tações que temos do mundo e que herdamos, sem a possibilidade 

de escolher.

Talvez você possa estar se perguntando: vamos realmente falar de 

biologia?  Bom, sim. Só um pouco. O suficiente para mostrar que 

os desafios mundiais existem em dimensões e escalas que nossas 

capacidades naturais simplesmente não nos permitem processar. 

E pior ainda, que diante de tal complexidade, muitas vezes aca-

bamos inventando interpretações simplistas para nos tranquilizar. 

Portanto, em vez de considerarmos as muitas variáveis que incidem 

na situação em que nos encontramos, nos apegamos a uma de-

las para "culpar" alguma coisa ou alguém. Em muitos países, por 

exemplo, os imigrantes são usados como bodes expiatórios para 

explicar as crises econômicas, sociais ou políticas locais que têm 

múltiplas raízes e muitas vezes são um reflexo de uma crise global.

Vamos pensar naquela velha história da rã dentro da panela e 

que se acostuma com a temperatura da água que aumenta gra-

dualmente, de modo que, sem perceber, ela permanece quieta 

até que finalmente morre. Você já ouviu falar nisso? Deve haver 

milhares de memes e dezenas de livros que usam essa imagem 

como exemplo para nos dizer "não adormeça diante dos perigos 

que você mal pode perceber". Bem, é um mito. Isso não acontece 

com as com as rãs: qualquer rã dentro de uma panela com água 

que aumenta a temperatura luta e tenta escapar.

AS RÃS NÃO, MAS NÓS SIM

15 Humberto Maturana e Francisco Varela († 2001), ambos biólogos e filósofos foram os fundadores da chamada Escola de Santiago, que focalizou seu trabalho na 
natureza do fenômeno do conhecer, e instalou a distinção "autopoiesis" como fenômeno de recriação de si mesmos que caracterizaria os seres vivos. Eles escreveram 
juntos uma série de livros, entre eles: De máquinas y seres vivos: Una teoría sobre la organización biológica (1973), El árbol del conocimiento: Las bases biológicas del 
entendimiento humano (1984).

Onde estamos falhando?

Não temos todas as respostas, mas temos um fio condutor. Di-

gamos assim: 

Estamos colaborando, como faziam os nossos 
avôs e avós.

Nos relacionamos com quem conhecemos, estabelecemos relações 

de lealdade que cuidam de nossas parcelas de poder, olhamos 

com desconfiança para aqueles que "competem" conosco ou que 

aderem a enfoques ou princípios diferentes. Mapeamos o mundo 

distinguindo amigos de inimigos, aliados de competidores. E nos 

sentimos "vanguardistas em colaboração" quando colocamos sobre 

a mesa termos tais como "coopetição" para alardear que somos 

capazes de cooperar e competir ao mesmo tempo. Um termo 

cunhado... há vinte e quatro anos.

Estamos dizendo que somos tolos? Não. Nossas ações são modu-

ladas por variáveis políticas, históricas e sociais, às quais voltaremos 

algumas páginas mais adiante. Mas primeiro queremos olhar para 

dois aspectos cruciais de nossa operação como indivíduos da espécie.

Não somos tolos, mas sim talvez macacos, ou quase. Tecnicamen-

te falando somos primatas. Ou seja, originalmente, animais que 

dependem de "instintos sociais" específicos, enraizados em nossa 

história por centenas de milhares de anos, que nos fazem responder 

mais ou menos de forma automática aos riscos e oportunidades que 

oferece o entorno, em função do que os nossos corpos percebem. 

Isso quer dizer que que estamos constitutivamente acostumados 

e acostumadas ("programados e programadas” poderia ser um 

termo aceitável) para identificar e discriminar rapidamente amigos 

de inimigos, por exemplo.
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30 31

para propósitos comuns, ou seja, colaborar 
de forma extrema.

A colaboração extrema tem surgido ao mesmo tempo em que nossos 

desafios globais se tornam mais complexos, manifestando-se em 

diferentes países, em diferentes movimentos, por diferentes grupos 

humanos, em busca de diferentes causas. Estes grupos, em muitos 

casos, nem sequer têm tentado mudar as instituições constitutivas 

das governanças nacionais ou multilaterais. A reforma ou a trans-

formação destas instituições é um processo longo e complexo, 

então eles simplesmente as ignoram, ou utilizam atalhos. Ou seja, 

operam sob regras diferentes para incorporá-las em esquemas 

de colaboração que, para essas instituições, muitas vezes 

são novas e para os quais nem sempre estão preparadas. 

E com isso conseguem chegar mais longe e mais rápido 

do que essas organizações tradicionalmente 

permitem segundo suas regras ha-

bituais. Se a essa "quebra das 

regras" tivéssemos que dar 

um nome, a chamaría-

mos de hacking.
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Teria que ser feito um estudo correspondente, mas provavelmente 

sim, nossa capacidade de previsão seria limitada, pelo menos no 

sentido de que não há forma de ter percepções "objetivas" respeito 

ao futuro. A principal razão é que, para lembrar, utilizamos a me-

mória e, para prever, utilizamos nossa imaginação. 

Sim, já sabemos que muitos profissionais da psicologia, das neu-

rociências ou da medicina podem nos chamar de simplistas, mas 

nosso ponto de vista é que o simples fato de utilizar diferentes 

recursos para estes processos nos leva a acreditar que nossa 

percepção das mudanças no mundo em direção ao futuro está 

longe de ser exata. Como recursos, nos referimos aqui à nossa 

capacidade de compreender a complexidade em escala planetária 

e a de antecipar o futuro, que certamente não são dois fenômenos, 

mas dois grupos de fenômenos mentais diferentes.

Sem dúvida, como dissemos anteriormente, há também arestas 

políticas, históricas e sociais. No mundo científico, por exemplo, há 

muitos profissionais que têm a capacidade de antecipar o futuro, 

mas não têm necessariamente o poder suficiente para impulsionar 

as mudanças. Há aqueles que têm interesses conflitantes e embora 

possam ver quais medidas são necessárias, não são capazes ou 

não querem encontrar caminhos para implementá-las. Há aque-

les, simplesmente, que têm medo: porque estão politicamente 

expostos ou expostas, porque inovar envolve assumir riscos que 

podem destruir suas carreiras e uma longa etecetera quantidade de 

motivos que poderiam parecer incompreensíveis, mas que fazem 

parte do crisol humano.

Em resumo, nossa capacidade de nos relacionar com tal comple-

xidade e urgência está limitada por nossa biologia e nossa cultura. 

E por outro lado, nossa velhas maneiras de nos organizar, incluindo 

a maneira como lidamos com as assimetrias de poder, não são 

suficientes porque os desafios tornaram-se planetários e muito mais 

complexos do que éramos capazes de ver e manejar há algumas 

décadas atrás. Todo esse contexto está constituído por diversas 

ameaças que exigem um sentido de urgência e uma velocidade 

que requer uma ação coordenada de milhões de pessoas em pouco 

tempo e de forma sustentada.

Portanto, colaborar mais além da forma pela qual atuavam os 

nossos avôs e avós supõe superar essa maneira de ser histórica 

que trazemos "incorporada" por nossa biologia e pelo entorno em 

que crescemos e construir outra, de forma coletiva. Uma forma 

de colaborar que se torna possível sob o que chamamos de "Co-

laboração Extrema".

Esta maneira de colaborar, que postulamos como um fio na trama 

das soluções, nos permite liberdades que nossos avôs e avós não 

tinham, que provém de capacidades tecnológicas que não estiveram 

disponíveis para eles, mas para nós sim. Tecnologias que permitem 

a coordenação de milhares e até milhões de pessoas em tempo 

real. Basta estar de acordo com os objetivos principais, pois não 

precisamos ter um plano de trabalho consensuado entre todos. 

E isso requer instituições e estratégias que nos permitam operar 

desta forma: sem centralização, sem hierarquia, sem clausuras. Ou 

seja, abertas e distribuídas.

Embora não possamos mudar nossa biologia, 
nem a maneira como nossa psicologia funcio-
na, o que podemos mudar é nossa disposição 
de agir coletivamente em vez de esperar 
que reajam as instituições que herdamos 
do século XX. Se queremos abandonar 
a passividade que expressamos com 
a rã na panela, precisamos ir 
além dessas instituições, sin-
tonizando os esforços de todos 
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assim que se organizou um encontro entre Aicha e cinco famílias 

que haviam perdido alguém no atentado. Entre aquelas pessoas 

estava Phyllis. As duas mulheres se reconheceram mutuamente 

em uma dor em comum: a perda de seus filhos: Greg tinha morrido 

e Zacarias estava "morto em vida", segundo as palavras de Aicha, 

ou seja, vivendo em um cativeiro onde provavelmente nunca seria 

liberado. Aquele encontro permitiu a seus participantes, incluindo 

Phyllis e Aicha, compartilhar suas histórias, conversar sobre suas 

perdas, mostrar fotografias de seus entes queridos e – no caso 

de Aicha – prestar suas condolências. Segundo o testemunho de 

Phyllis, o que ela disse a essas pessoas aquele dia foi: "Não sei se 

meu filho é culpado ou inocente, mas quero lhes dizer o quanto 

lamento pelo que aconteceu com suas famílias. Sei o que é sofrer, 

e sinto que se houve um crime, a pessoa responsável deve ser 

julgada de maneira justa e castigada”. 

Essa reunião deu origem a uma longa campanha a favor da paz 

e contra a violência, tendo as duas mulheres, juntas, como prota-

gonistas. Ambas reconhecem o valor do perdão e da reconciliação 

como uma força transformadora em suas vidas. Uma força que se 

manifesta em uma profunda amizade que lhes permite oferecer 

ao mundo um exemplo de humanidade.

Para nós, a empatia é uma predisposição emocional que nos per-

mite estar suficientemente abertos para aceitar que os interesses, 

preocupações e desejos das outras pessoas são tão importantes 

quanto os nossos e que, como os nossos, têm sua origem nas 

histórias pessoais e nas condições em que cada um de nós vive.

A empatia requer aceitar que não somos capazes de ver, nem 

mesmo superficialmente, as diversas lutas internas que vivem 

as pessoas ao nosso redor. Os outros cresceram e viveram suas 

histórias em contextos que nem podemos imaginar, desde as 

intimidades familiares de sua infância até as pressões sociais de 

seu entorno imediato.

Tampouco dispomos dos elementos para avaliar as intenções de 

todos os demais, ou para sopesar quão importantes são para eles 

ou elas seus interesses. Frequentemente nem sequer podemos ver 

do que estão cuidando. Ao mesmo tempo, os outros tampouco 

enxergam nossas preocupações, nossas dores ou nossos interesses. 

Muitas vezes nossas atitudes podem confundi-los a respeito das 

nossas intenções.

Estas perguntas nos deveriam orientar: e se os "adversários e adver-

sárias" tiverem tanto medo de nós quanto nós temos deles e delas? 

E se os "outros" crescerem ouvindo falar de nós como nós crescemos 

ouvindo falar deles e delas?

Mas o mais importante, que pode nos guiar no meio dos momentos 

mais tensos e iluminar nosso 

caminho através da escuri-

dão do medo e até mes-

mo do ódio, é uma 

ve rdade 

absolu-

ta como 

poucas outras: 

todos nós morrere-

mos algum dia.

Esse medo, o medo ro-

tundo, o medo que coroa 

todos os medos e nos une 

em direção a um mesmo des-

tino, é a morte. E 

diante dessa crua 

e muitas vezes 

i n s u p o r t áve l 

realidade, todos 

tememos, todos 
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Falamos de hacking para nos referirmos ao que fazem os praticantes 

da colaboração extrema. É um termo que requer esclarecimentos, 

porque para muitas pessoas pode possuir uma conotação negativa, 

associada com aqueles que violam a segurança dos sistemas infor-

máticos, danificando ou roubando informações contra a vontade 

de seus donos. Mas o que queremos conotar é modo de operar 

que consegue flexibilizar as regras, com o consentimento 

das próprias instituições, para impulsionar seus próprios 

objetivos.

Algo semelhante ao que faz um expert em computadores 

quando você leva o seu notebook porque está muito lento: 

flexibiliza algumas regras, pula outras, e isso lhe permite 

mudar configurações que melhoram o desempenho 

da máquina, por exemplo, desativando temporaria-

mente o antivírus para poder modificar ou reinstalar 

programas seguros.

Se a colaboração extrema é esse hacking, ou seja, uma 

mudança com relação aos velhos modos de colaborar 

que flexibiliza as regras habituais, então é necessário 

aprender a desconfiar dos nossos velhos modos, 

que se estão desmoronando pelo peso da História 

e das crescentes exigências sobre nossa governança: 

• Nosso velho modo de nos relacionar com o 

nosso entorno a partir da experiência direta, que 

não é suficiente para olhar a complexidade de 

um mundo globalizado e em crise.

• Nosso velho modo de nos organizar, a partir 

de instituições criadas décadas atrás, em outro 

contexto e em condições sistêmicas mundiais 

muito diferentes.

• 

• Nosso velho modo de colaborar baseado na confiança prévia 

e no conhecimento da outra pessoa em uma convivência que 

nos tem permitido nos observar e cultivar laços.

Um novo mundo está surgindo com a colapso dos velhos modos, 

e está caracterizado por uma flexibilidade, uma velocidade e uma 

efetividade ilimitadas. E no momento, não está garantido que 

essas capacidades possam contribuir em reduzir os desequilí-

brios de poder ou trazer mais justiça ou melhores condições de 

vida para todas e todos. Isso depende de como as adotamos e o 

que faremos com elas. É possível abraçar esse novo mundo, com 

seus novos modos, ou seja, as práticas que estão surgindo com 

ele, e obter a recompensa de uma capacidade de ação ilimitada. 

Mas para isso temos que entender alguns conceitos importantes: 

empatia, transparência, velocidade e abertura.

Empatia

No dia 11 de setembro de 2001, Phyllis Rodriguez perdeu seu filho 

Greg no atentado às Torres Gêmeas. Como para qualquer mãe, 

este acontecimento foi devastador e trouxe uma dor profunda à 

sua família. Mas, de acordo com o seu próprio testemunho, ela e 

seu esposo decidiram desde o começo que não buscariam e nem 

apoiariam vinganças. Em lugar disso, prestaram apoio às famílias 

dos condenados pelo atentado. Um deles era Zacarias Moussaoui, 

cidadão francês e filho de uma imigrante marroquina chamada Aicha 

el-Wafi. Quando Zacarias se declarou culpável em 2005, Phyllis 

decidiu que desejava conhecer Aicha, pois para ela era evidente que 

Aicha não receberia apoio nem empatia do povo norte-americano, 

ao contrário do que acontecia com a sua própria família, porque 

Aicha fazia parte da família de um vitimário.

Aicha, por sua parte, tendo viajado aos Estados Unidos para acom-

panhar seu filho no processo judicial, tinha decidido contatar algu-

mas das famílias das vítimas para prestar suas condolências. Foi 

AS NOVAS (FUTURAS) ORGANIZAÇÕES: 
EMPÁTICAS, TRANSPARENTES, VELOZES 
E ABERTAS. HACKING?
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Neste sentido, pensamos na confidencialidade como um acordo 

consensual. O princípio de transparência que apresentamos aqui 

sugere então que os stakeholders podem aceitar, em comum acordo 

e em domínios limitados, compromissos de confidencialidade que 

devem ser explícitos e conhecidos pelos participantes.

Velocidade

Como já dissemos anteriormente, os dezessete Objetivos de Des-

envolvimento Sustentável (ODS) são o principal ponto de referência 

no que diz respeito aos desafios enfrentados pela humanidade 

neste momento. As e os leitores podem estar de acordo com 

uma articulação específica desses desafios, ou considerar que seu 

objetivo favorito não está suficientemente destacado na lista da 

ONU, mas em termos gerais consideraremos as ODS como uma 

lista completa e suficiente de objetivos a serem perseguidos até 

o ano de 2030. Se eles fossem cumpridos, a humanidade seria 

outra, os habitantes do mundo seriam mais felizes e plenos e nossa 

forma de vida seria sustentável.

Mas para isso, seria necessário chegar a tempo. O que, como já 

vimos, não vai acontecer.

Quer dizer, isso não vai acon- tecer a menos que 

construamos uma nova capa- cidade humana, uma 

nova governança cujas práti- cas nos permitam 

alcançar uma velocidade sem precedentes: a 

velocidade das vacinas CO- VID-19 aplicada a 

atividades que requerem o envolvimento 

de centenas de milhões de pessoas 

para colaborar no cum- primento dos 

ODS.

18 Raymond, E. (2001). A Catedral e o Bazar. Estados Unidos, O’Reilly Media.

A boa notícia é que isso já está acontecendo.

Não esqueçamos que Greta se tornou uma referência mundial sobre 

a mudança climática em pouco mais de um ano. E que milhões 

de pessoas a seguiram.

Abertura

Nossos velhos modos estão repletos de organizações para as 

quais o sentimento de pertencimento tem bordas bem definidas. 

Ou você faz parte ou não faz. Na vida profissional, por exemplo, 

se você tem um contrato de trabalho com a Microsoft, você faz 

parte da empresa. Quando você pede demissão ou é demitido, 

deixa de sê-lo. O mesmo ocorre com o clube esportivo, a escola, 

a faculdade ou instituto. 

Mas no livro A catedral e o bazar18 Eric Raymond mostra uma parti-

cularidade da comunidade de software livre, com um exemplo: se 

você escreveu uma linha de código de Linux há cinco anos atrás, 

então você faz parte da comunidade de desenvolvedores Linux, 

mesmo que você não tenha voltado a utilizar um computador 

nem dirigir a palavra a alguns dos outros integrantes da mesma 

comunidade. Isso, que agora pode soar familiar, era uma raridade 

em 2001. Uma maneira de enxergar as relações de colaboração que 

estavam surgindo do mundo dos desenvolvedores de software, mas 

que iria se propagar junto com a revolução das TIC (Tecnologias de 

Informação e Comunicação) para alcançar eventualmente a cada 

cidadão e cidadã do mundo.

EM RESUMO, as novas futuras organizações que estão hackeando 

nossa velha governança e que nos permitiriam cumprir a tempo os 

ODS, conservando o melhor do mundo que conhecemos, reúnem 

estes atributos:

• Cultivam a empatia

• Utilizam sua informação com absoluta transparência

• São velozes

• Têm diversas opções de afiliação

CAMINHOS QUE ESTÃO SURGINDO PARA NOS ORGANIZAR

nos assombramos e quase todos nos desesperamos. E muitos 

anseios legítimos se desenvolvem a partir dali: primeiro a sobre-

vivência e depois uma boa vida para mim e para aqueles que eu 

amo. Todos nós desejamos esse mínimo. Aqueles de nós que temos 

filhos ou filhas desejamos morrer na serenidade de que eles possam 

continuar seu caminho com dignidade, plenitude ou felicidade (cada 

um de nós o articula de uma maneira que enfatiza o que mais lhe 

importa). A empatia começa e termina ali: ao reconhecer no outro 

essa mesma fragilidade, essa mesma impermanência. 

Estamos aqui de passagem e fazemos o que podemos. Certo?

A empatia, vista desta maneira, nos põe em contato com esse 

elemento em comum que todos nós temos. E torna acessível 

e humano tudo aquilo dos outros, que à primeira vista pode-

ria parecer-nos insensatos, injusto ou ameaçador. A partir daí, é 

possível desenhar as portas que nos permitem colaborar mesmo 

com aqueles ou aquelas de quem historicamente desconfiamos e 

que eventualmente temos a “certeza” de que possuem interesses 

opostos aos nossos.

É isso que Phyllis e Aicha puseram em movimento. Cada uma 

reconheceu na outra um sofrimento semelhante ao seu, e a partir 

desse reconhecimento construíram um caminho que lhes trouxe 

paz e que tem permitido contribuir nas vidas de outras pessoas.

Transparência

Dizer que a "informação é poder" é algo comum há muito tempo, 

mas continua sendo uma ideia tremendamente vigente, especial-

mente em uma época em que a informação parece abundar. Isto é 

notório, especialmente quando o acesso à informação é desigual. 

As assimetrias de informação geram assimetrias de poder que 

transformam rapidamente todos os processos de colaboração 

em potenciais fracassos, porque geram a desconfiança de que a 

maior informação será usada contra aqueles que têm menos poder.

Nas palavras de Giselle Della Mea e Tomás de Lara:

"A transparência tem que ser total". A informação tem que fluir e 

estar acessível a todos. Informações importantes são constante-

mente atualizadas para o grupo e informações históricas, arquivadas 

para referência.

Quanto mais simetria de informação houver, melhor será a equi-

valência entre os indivíduos do grupo, o sentimento de pertenci-

mento se fortalecerá e será possível implementar uma cultura de 

auto-responsabilidade”17.

Este é um dos seis princípios fundamentais para os autores do 

artigo Princípios da "colaboração extrema". Cabe lembrar que se 

trata de colaborar com pessoas que não conhecemos, e com quem 

muitas vezes temos alguma rivalidade e inclusive desconfiança. 

Como poderíamos operar desde esse ponto de partida se não 

estivéssemos disponíveis para a transparência? 

No entanto, esse princípio contém, para nós, uma nuance impor-

tante. A confidencialidade deve ser uma possibilidade de acordo 

quando se trata de cuidar dos interesses irrenunciáveis de um dos 

participantes. Por exemplo, se esperamos a colaboração de uma 

empresa tecnológica que contribuirá com suas capacidades de des-

envolvimento, é provável que ela exija que sejam resguardados os 

detalhes da sua tecnologia para proteger sua propriedade intelectual, 

ou que seja protegida aquela informação que possa ser estratégica 

do ponto de vista da salvaguarda do desempenho do seu negócio. 

17 Giselle Della Mea e Tomás de Lara, Principios de la "colaboración extrema". Artigo publicado em Colaboración Extrema, o blog do Cidades +B, Out 2020.
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rados aqueles que estivessem dispostos a se comprometer com a Neutralidade de Carbono até 2050 (ou 

seja, zerar emissões de CO2). Sem necessidade de negociações nem consensos, cada um poderia aderir 

quando quisesse e se comprometer a alcançar o objetivo pelo caminho da sua escolha. Nesse mesmo 

dia, se subscreveram 66 países, 102 cidades e 75 empresas. Também foram destinados 2 trilhões de 

dólares americanos em ativos para impulsionar a meta. Na data da edição deste texto, já haviam 

aderido 121 países, 449 cidades, 992 empresas, 505 universidades e 4 trilhões de dólares.

Tudo isso em doze meses. Comparado aos vinte e cinco anos de COP, é sem dúvida uma outra 

velocidade. Essa técnica é o que chamamos de "hacking". Além do mais, poderíamos dizer que 

é a ONU quem faz o hacking dos seus próprios modelos de funcionamento, abrindo espaço 

para uma iniciativa que atua nesse formato diferenciado, sob a liderança da COP 25 cujo 

Champion, Gonzalo Muñoz, se forjou mais como um empreendedor social do que como 

um funcionário de carreira. Observemos que este "hacking" não consiste em entrar em 

desavença com a COP, nem em substituí-la. Na verdade, não teria sido possível sem a 

COP. Melhor ainda, o hacking constitui um complemento, que traz recursos e capa-

cidade de ação de uma maneira diferente, livre das obrigações que impõe a lógica 

de operar por consensos absolutos e que não opera hierarquicamente. Pode 

aderir a essa iniciativa o governo nacional de um país, um prefeito ou prefeita, 

um empresário ou empresária, um grupo transnacional, uma organização da 

sociedade civil, um cidadão ou cidadã, etc. Ou seja, todas as formas de orga-

nização estão convidadas e podem potencialmente participar.

CAMINHOS QUE ESTÃO SURGINDO PARA NOS ORGANIZAR

A organização criada pelas Nações Unidas para enfrentar o desafio 

climático é a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mu-

dança Climática (CQNUMC), que foi adotada em 1992 e entrou em 

vigor em 1994. Opera como um tratado ao qual se comprometem 

os governos que se subscrevem.

Para dar efeito aos acordos adotados em virtude desta convenção, 

existe a Conferência das Partes (COP), que é o órgão supremo da 

convenção. Participam dessas sucessivas conferências os e as 

representantes dos governos devidamente subscritos à convenção.

Sem dúvida, essas conferências envolvem negociações complexas 

que têm implicações econômicas, sociais e políticas para os países 

participantes. Desde o começo, as discussões envolviam responder 

a perguntas sobre como encontrar um equilíbrio entre as exigências 

aos países industrializados que levavam anos emitindo CO2 versus 

os países em desenvolvimento que estavam apenas começando a 

fazê-lo. Como se definiriam os limites e restrições? Quem, quando 

e em que medida deveriam reduzir suas emissões? E os governos 

participantes, com suas equipes de assessores e representantes 

de múltiplos interesses privados, deveriam arcar com o custo que 

teriam para eles tais acordos?

Tal complexidade provém de uma característica das COP que, no 

senso comum sob a qual as organizações intergovernamentais 

operam, é óbvia, mas que afeta e determina a velocidade dos 

acordos, o grau de compromisso dos participantes e a capacidade 

de rastreá-los: cada acordo deve ser subscrito por todos os governos 

que o subscrevem a convenção. Isso parece óbvio, certo?

Você já teve que assinar algum contrato onde existe uma cláusula 

que não entende muito bem? O que acontece se essa cláusula na 

realidade significa que no próximo ano seu salário será reduzido 

pela metade? Melhor verificar isso com um advogado, que irá dis-

cutir com os especialistas de seu escritório e vai lhe recomendar 

propor uma outra redação da cláusula. Vamos imaginar isso, mas 

na escala de dezenas de governos que devem ratificar o acordo, 

com consulta prévia a seus respectivos parlamentos ou órgãos 

equivalentes.

A COP 21 adotou o "Acordo de Paris", um dos mais importantes 

pactos globais respeito a mudança climática, em virtude do qual 

os países participantes se comprometeram a reduzir suas emissões 

de carbono. Na ocasião, esse acordo foi qualificado como um 

"ponto de inflexão histórico" quanto aos esforços que visam frear 

o aquecimento global, segundo as palavras do então ministro das 

relações exteriores da França, Laurent Flabius.

PORÉM...

Se chama COP 21 porque foi a 21ª conferência. Uma por ano. Ou 

seja, levou vinte e um anos para chegar a um acordo sobre emissões 

de carbono! Um acordo que, ainda assim, apresenta uma série de 

assuntos pendentes, como o fato de que foi assinado por países 

que estão entre os que mais produzem emissões, o questiona-

mento sobre a possibilidade de se avaliar o cumprimento de cada 

um dos países que o subscreveu, entre outros. O mais importante 

de tudo, porém, é que o acordo não iria entrar em vigência até que 

fosse ratificado pelas cinquenta e cinco Partes que representam 

pelo menos o 55% do total das emissões globais. Já em 2017, os 

Estados Unidos, sob a liderança de Trump, se retirou do acordo, 

e vários informes disponíveis na imprensa indicam que os países 

desenvolvidos que assinaram o acordo não estão cumprindo com 

seus compromissos. 

Em conclusão, um esforço enorme que demora décadas para pro-

duzir resultados e cuja estabilidade depende das tensões da política 

interna de diferentes países e da capacidade de suas burocracias 

estatais, tanto para mobilizar as mudanças como para medi-las.

Comparemos isso com a Aliança de Ambição pelo Clima. No dia 23 

de setembro de 2019, durante a Cúpula Climática convocada pelo 

Secretário Geral da Nações Unidas em Nova Iorque, foi lançada a 

Aliança de Ambição pelo Clima sob a liderança do Champion da 

COP25, Gonzalo Muñoz. A esta nova iniciativa podiam ser incorpo-

ESTE PODE SER UM CAMINHO
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TIPO DE REDE DESCRIÇÃO EXEMPLOS

Redes de 
conhecimento

Sua principal função é desenvolver novos pensamentos, investigações, ideias 
e políticas que possam ser úteis para resolver problemas globais. Sua ênfase 
está na criação de novas ideias, não na sua promoção.

Stockholm International Peace Research Institute; Global Network 
for Women and Children’s Health Research, Wikipedia, TED.

Redes operativas 
e de entrega

Este tipo de rede realmente gera a mudança que objetiva, complementando 
ou inclusive modificando os esforços das instituições tradicionais.

Crisis Commons, Kiva, 350.org, The Standby Task Force, Digital 
Democracy, The Red Cross, World Wildlife Fund, Bill and Melinda 
Gates Foundation Global Health Program, Medicines for Malaria 
Venture, The Microcredit Summit Campaign

Redes políticas

Às vezes, redes criam uma política governamental mesmo sendo formadas 
por atores não governamentais. As redes políticas podem ou não ser criadas 
ou inclusive fomentadas por governos formais ou instituições governamentais. 
Algumas redes políticas apoiam o desenvolvimento de políticas ou criam uma 
alternativa para elas. Também existem redes políticas para criar e fomentar 
debates sobre questões políticas.

The Internet Governance Forum, International Competition Network, 
The PRI (Principles for Responsible Investment)

Redes de defesa de 
direitos (advocacy)

Essas redes tentam mudar a agenda ou as políticas dos governos, das em-
presas ou de outras instituições. 

Avaaz.org, Keep a Child Alive, Conscious Capitalism (advocates 
to corporations). Centenas dessas redes estão listadas no World 
Advocacy.com.

Redes de vigilantes
Estas redes examinam as instituições para ter certeza de que se comportam 
adequadamente. Os temas vão desde os direitos humanos, a corrupção e 
do meio ambiente aos serviços financeiros.

Human Rights Watch, The Environmental Working Group, Amnesty 
International, The Global Reporting Initiative

Plataformas
Algumas redes tentam proporcionar plataformas para que outras redes se 
organizem.

Ushahidi, Challenge Post, Change.org, seToolbelt, Code for America, 
thesojo.net

Redes de estândar 
globais

Organizações não estatais que desenvolvem especificações técnicas e normas 
para praticamente qualquer coisa, incluindo as normas da própria Internet.

Internet Engineering Task Force (IETF), World Wide Web Consortium

Redes de 
governança

São redes de múltiplas partes que tem conseguido ou reivindicaram o direito 
e a responsabilidade de uma governança mundial não institucional. 

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, Interna-
tional Organization of Securities Commissions, Marine Stewardship 
Council, Forest Stewardship Council, The Kimberly Process Certi-
fication Scheme

Instituições em 
rede

Algumas redes proporcionam uma gama tão ampla de capacidades que 
poderiam ser descritas como instituições em rede. Não estão baseadas em 
Estados, mas são verdadeiras redes de múltiplas partes interessadas. 
O valor que geram vão desde a geração de conhecimento, a promoção e o 
desenvolvimento de políticas até o fornecimento de soluções para proble-
mas globais.

The World Economic Forum, The Clinton Global Initiative, The 
Global Water Partnership

Diásporas

As diásporas são comunidades globais formadas por pessoas dispersas de 
suas terras ancestrais, mas que compartilham uma cultura comum e uma 
forte identidade com sua terra natal. Graças à internet, essas pessoas e suas 
organizações filiadas podem agora colaborar em redes de múltiplas partes. 
Uma das funções de muitas das diásporas atuais é abordar e ajudar a resolver 
problemas comuns e globais. 

OneVietnam Network, International Diaspora Engagement Alliance, 
African Idea Marketplace

Don Tapscott, o célebre pesquisador, consultor e empresário canadense, lidera desde 2014 a tarefa de investigar os novos modelos de 

organização que estão surgindo no contexto da revolução das TIC. Esse projeto foi chamado "Global Solution Networks", e seus princípios 

ficaram estabelecidos em um artigo fundacional, publicado pelo próprio Tapscott19.

Entre os resultados produzidos pela Global Solutions Network, está uma taxonomia para classificar o que Tapscott chama "redes mul-

ti-stakeholder para a resolução de problemas globais".

Transcrevemos a seguir uma tradução nossa da sua descrição, com exemplos das 10 categorias: 

NÃO É UM, SÃO MILHARES!

19 Tapscott, D. (2014). Introducing Global Solution Networks. Understanding the New Multi-Stakeholder Models for Global Cooperation, Problem Solving and Governance. Innovations, (2014) 9 
(1-2), pp. 3-46.
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CAMINHOS QUE ESTÃO SURGINDO PARA NOS ORGANIZAR

O mundo em que estamos vivendo não pode ser compreendido 

sem considerar o poder crescente dessas redes. 

A pesquisa de Tapscott e sua equipe é absolutamente recomendável 

para os propósitos que nos convocam neste Caderno. Sugerimos 

ler o artigo e seguir os avanços no site oficial do programa20.

Com estas organizações em mente, e a forma como Tapscott as vê, 

precisamos agora refletir sobre a questão de como colaboramos. 

Este é o tema do próximo capítulo.

20 http://gsnetworks.org/

Se você analisar a coluna da direita, observará que esta lista de "redes 

multi-stakeholder para solução de problemas globais" inclui nada 

mais nada menos que os seguintes (são apenas alguns exemplos): 

• Fórum Econômico Mundial, onde são coordenados os esforços 

dos principais líderes empresariais e políticos do mundo para 

analisar os principais problemas do planeta.

• A Human Rights Watch e a Amnesty International, duas das 

principais organizações responsáveis pela supervisão da sal-

vaguarda dos Direitos Humanos no mundo.

• World Wide Web Consortium (W3C), o consórcio que propõe   

recomendações e estândares que garantem o crescimento da 

World Wide Web a longo prazo.

• International Diaspora Engagement Alliance, uma das maio-

res redes de organizações e iniciativas dedicadas a apoiar 

as comunidades da diáspora (comunidades que têm 

emigrado desde seus territórios de origem).

• Avaaz.org, talvez a maior rede de ativis-

tas do mundo, que disponibiliza uma 

plataforma para mobilizar apoio a cau-

sas que as próprias comunidades em 

qualquer lugar do planeta decidam que 

são relevantes.

A lista exaustiva é impossível, porque cresce continuamente. 

Observemos que não são redes surgidas de um governo, nem subs-

critas a partidos políticos específicos e nem dependem de poderes 

centralizados de nenhum tipo. Algumas, como a Avaaz, inclusive 

regulam a forma e quantias que podem receber em doações, para 

não gerar dependência de grandes interesses privados. Essas redes, 

que há algumas décadas eram impossíveis, estão determinando 

a forma como organizamos as coisas tão importantes em nossas 

vidas como as regulamentações referentes à internet. 

CAMINHOS QUE ESTÃO SURGINDO PARA NOS ORGANIZAR
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A colaboração tradicional é a forma como colaboram os nossos an-

cestrais, e constitui o DNA de nossa civilização. Nada, absolutamente 

nada do que conhecemos em nosso mundo humano teria sido 

possível sem ela. A vemos provavelmente desde os tempos remotos, 

quando pequenas comunidades de homo sapiens aprenderam a 

coordenar suas ações para colher alimentos, caçar, conseguir água, 

criar fogo, se refugiar do frio e enfrentar seus inimigos. 

Ela está presente em todos os lugares. O Sr. Pablo conhece as 

pessoas do seu bairro de toda uma vida, e quando seu vizinho 

pede ajuda para resolver um problema com seu carro, colabora 

com ele sem pensar muito no assunto. Existe confiança entre eles, 

sabem quem são e onde moram, talvez se considerem amigos. 

Em todo caso, fazem parte de um pequeno círculo social rico em 

interações do dia a dia. Nenhum deles é uma ameaça para o outro, 

inclusive quando tiveram pequenas discussões por causa de uma 

briga entre os filhos pequenos de ambas as famílias, ou porque o 

cão de um feriu o gato do outro. É algo que está estabelecido e é 

imperecedouro. Nos bairros modestos da América Latina, quando 

alguém se torna idoso e não conta com a ajuda de familiares, geral-

mente são os seus vizinhos que brindam os cuidados necessários 

para que ele ou ela possa continuar vivendo. Ocorre de maneira 

aparentemente espontânea, mas infalível e inexorável.

Se tivéssemos que definir a colaboração tradicional em termos de 

regras, diríamos que colaboramos quando:

• Colaborar é um ato voluntário e deliberado.

• Conhecemos a pessoa com quem queremos colaborar.

• Nossos propósitos com essa pessoa, no que diz respeito à 

colaboração, estão bem alinhados

• Temos a clareza do que faremos juntos

• Temos confiança recíproca na sinceridade com que cola-

boramos. Ou seja, nenhuma pessoa pensa que existe uma 

intenção diferente na outra pessoa além da que se expressa 

em sua vontade declarada em colaborar. Não passa pela nossa 

cabeça, por exemplo, pensar que o vizinho vem a nossa casa 

para nos ajudar com a torneira porque quer aproveitar e flertar 

com nosso (a) parceiro(a).

• Temos confiança recíproca no que diz respeito à responsabilida-

de com que nos movemos. Ou seja, cada indivíduo pensa que 

o outro é capaz de cumprir com sua parte dos compromissos.

• Temos confiança recíproca no que diz respeito a nossas com-

petências.  Ou seja, cada um pensa do outro que sabe fazer o 

que está prometendo fazer e que existe uma coerência entre 

o que cada um diz e faz.  Não pedimos ajuda a nosso vizinho 

com a instalação elétrica da casa se pensamos que ele pode 

provocar um incêndio.

Para entender a colaboração extrema, queremos refletir primeiro sobre o termo "colaboração": que atividades envolve, de quantas 

maneiras é feita, e o que é necessário para fazê-la acontecer. 

I. COLABORAÇÃO TRADICIONAL

EVOLUINDO NOSSA CAPACIDADE DE COLABORAÇÃO
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Outro exemplo mais recente e que está transformando a maneira 

de fazer as coisas é o crowdfunding, também conhecido como 

financiamento coletivo. Existem plataformas online para isso, 

onde você pode apresentar seu projeto que atende a uma causa 

nobre, justa ou bela, e convidar aqueles que queiram contribuir e 

fazer uma doação. Os Cadernos de Colaboração Extrema são, de 

fato, exemplares dessa maneira de colaborar. Propusemos através 

de uma plataforma virtual a ideia de escrevê-los, pedimos ajuda 

a muitas pessoas com as quais temos contato direto, e a outras 

com as quais tivemos pouco contato, que por sua vez, convocaram 

outras que não conhecemos. No final, 150 pessoas de 24 países 

contribuíram com dinheiro para produzir os cadernos, o que permite 

financiar o trabalho de uma equipe de profissionais para o desenho 

narrativo do texto, a redação, as correções, o desenho estético, as 

imagens artísticas, a diagramação, a tradução, a edição digital e a 

impressão em papel.

Mas essa forma de colaboração não é tão nova quanto parece. 

Em 1688 o poeta inglês Alexander Pope financiou seu trabalho de 

tradução da obra Ilíada, de Homero, através de uma campanha de 

arrecadação de fundos que prometia a seus doadores uma cópia do 

livro assim que estivesse pronto. Os nomes dos 750 patrocinadores 

apareciam no primeiro volume. Da mesma forma, quando o povo 

francês doou a famosa Estátua da Liberdade aos Esta-

dos Unidos, a construção do pedestal tornou-se um 

problema devido à escassez de fundos. Foi Joseph 

Pulitzer, editor do New York World, quem 

o resolveu, lançando uma campanha para 

o financiamento coletivo necessário. Isso 

ocorreu em 1884.

A colaboração aberta ocorre quando, convo-

cadas por um propósito, as pessoas se mobi-

lizam e colaboram de alguma maneira, sem 

se conhecerem e sem necessariamente terem 

confiança umas nas outras.

Pense em outras formas de colaboração aberta:

• As campanhas políticas

• Wikipedia

• Movimentos como #metoo

Em todos estes casos, milhares ou milhões de pessoas realizam 

alguma ação, por mínima ou simples que seja, para contribuir com 

uma causa que os convoca e lhes interessa.  E não requerem para 

isso ter laços de confiança com outras colaboradoras e colaboradores.

No caso de movimentos como #metoo, há uma diferença adicio-

nal. Se você pensar em campanhas políticas tradicionais (o Partido 

Democrata convocando para votar em Obama) ou no Teleton 

(Don Francisco ou Jerry Lewis convocando para doar e comprar 

produtos de determinadas marcas), em ambos os casos existem 

organizadores famosos e visíveis.

O movimento #metoo, por outro lado, é um movimento mais 

atomizado que não requer uma única cara visível. Essa é uma 

variação que não era possível antes da revolução das telecomuni-

cações, e se manifesta porque a disponibilidade e o imediatismo da 

comunicação através de redes sociais e aplicativos de mensagens 

instantâneas fazem surgir uma capacidade de coordenação 

atomizada e dinâmica que – poderíamos dizer - governa 

a si mesma. Nesse mesmo fenômeno aparece uma 

inteligência coletiva, que é capaz de reagir em tempo 

real aos acontecimentos e conciliar ações de 

milhares de pessoas em poucos minutos.

 

Isso, no mundo dos nossos antepassados, 

não era possível. No mundo do Teleton, tam-

bém não.

EVOLUINDO NOSSA CAPACIDADE DE COLABORAÇÃO

Isso também não é novo, mas ela surge quando começamos a 

ter tribos maiores que a família, quando aparecem as cidades e 

as primeiras concepções do que mais tarde se tornaram países.

A colaboração aberta ocorre quando se rompem algumas das regras 

que enunciamos para o caso anterior. Em termos gerais, diríamos 

que acontece quando o propósito nos convoca e nos mobiliza a 

colaborar com pessoas que não conhecemos ou com as quais não 

temos confiança.

Exemplos evidentes são as coletas organizadas para reunir fundos 

para uma causa nobre: o tratamento do câncer da dona Maria ou 

a construção de uma escola em um vilarejo. Isso pode ocorrer de 

uma forma simples: quem já não foi parado na rua por crianças 

pedindo uma contribuição para a coleta da escola? Também pode 

ocorrer com glamour: pense em um jantar para arrecadar fundos 

para a candidatura daquela senadora que tem ambições presiden-

ciais. E com menos glamour, mas alta participação, os milhares de 

convites que circulam na Internet para colaborar com as pessoas 

afetadas pela pandemia, e que não conhecemos.

Uma versão mais massiva: o Teleton21. Milhões de pessoas de um 

país colaboram para aportar dinheiro para uma causa que conside-

ram boa e justa: ajudar crianças com deficiências. Vamos analisar 

este caso do ponto de vista dos cidadãos ou cidadãs comuns, ou 

seja, não do ponto de vista das organizações que se coordenam 

para produzir a campanha, mas de cada uma das pessoas que 

fazem uma pequena doação ou compram um determinado pro-

duto para contribuir.

II. COLABORAÇÃO ABERTA

21 O Teleton é uma campanha para levantar fundos para dar apoio à reabilitação de crianças com deficiências. É organizado em torno de um evento televisionado que dura pouco mais de 24 
horas. É realizada no Chile desde 1978 e ideia foi adotada por outros países. Seu rosto mais conhecido é daquele que liderou sua criação no Chile: Don Francisco, o famoso apresentador de TV, 
inspirado na campanha homônima lançada por Jerry Lewis nos Estados Unidos em 1966.

Vejamos como operam as regras:

• É um ato deliberado e voluntário? Definitivamente sim. Se 

você não quiser, não colabora. Mas quando o faz, tem em 

sua mira o que está fazendo. É sua a decisão, e usualmente 

você pode ver os progressos e os resultados dos trabalhos 

que ajuda a financiar.

• Conhecemos a pessoa com quem queremos colaborar?  Não. 

Possivelmente conhecemos a quem convocam. E às vezes até 

deles ou delas desconfiamos, mas colaboramos do mesmo 

jeito. Se você mora em um país onde é realizado um Teleton, 

talvez tenha ouvido falar que durante as campanhas os orga-

nizadores somente buscam o lucro para si mesmos e que tudo 

é uma farsa. Muitas vezes aqueles que dizem isso colaboram 

do mesmo jeito, devido às crianças que pressionam em casa.

• Nossos propósitos estão alinhados com quem colaboramos? 

Definitivamente sim! Isso é o essencial.

• Temos clareza do que faremos juntos? Sim, mas é muito limi-

tado.  Existem regras do jogo propostas pelos organizadores, 

segundo as quais podemos aderir ou não. As pequenas e os 

pequenos doadores não incidem no desenho dessas regras.

• No que diz respeito à sinceridade, à responsabilidade e às 

competências das pessoas com que colaboramos, são irre-

levantes para tomar uma decisão de realizar uma doação. É 

suficiente confiar que a organização que recebe as doações 

realizará seu trabalho e que sabe como fazê-lo.

EVOLUINDO NOSSA CAPACIDADE DE COLABORAÇÃO
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tem transformado a indústria da hotelaria. Mas visto em retrospecto, 

seu sucesso depende de algo que poderia ter sido questionável 

há poucos anos atrás: para participar como locatários, precisamos 

confiar e deixar desconhecidos dormirem em nossa casa! Por sua 

vez, o desconhecido ou desconhecida tem que confiar na pessoa 

que o hospedará. A forma em que essa confiança é produzida é 

pelo registro histórico de opiniões e avaliações de alguns usuários 

em relação a outros e outras. Ao avaliar minha experiência, estou 

colaborando com todos os usuários e usuárias do sistema para 

produzir a confiança que permite desfrutar dos benefícios que o 

Airbnb oferece.

Mas embora a Amazon ou o Airbnb possam parecer ser exemplos 

extraordinários, não são os de maior impacto. Se tivéssemos que 

escolher tecnologias e práticas de colaboração estrutural pelo seu 

impacto global, nos primeiros lugares do ranking colocaríamos o 

blockchain.

Se você não está familiarizado com o termo, aqui temos uma sim-

ples descrição:  blockchain é uma base de dados descentralizada, 

o que significa que os registros estão copiados simultaneamente 

em inumeráveis computadores ao redor do mundo. 

Dito dessa forma, parece um tecnicismo, mas significa muitas 

coisas que estão revolucionando a maneira como podemos nos 

relacionar e fazer negócios. Alguns analistas comparam a invenção 

da Blockchain à invenção da Internet, em termos de seu impacto 

sobre a vida de todos no mundo.

Pense no que acontece quando Maria e Rodrigo querem fazer uma 

simples transação. Maria vende a Rodrigo um pote de marmelada 

por cinco dólares, que este deve pagar. Se a transação for realizada 

com dinheiro físico, Maria recebe um papel-moeda em troca do 

pote de marmelada, e com isso é encerrado o ciclo. O papel moeda 

que passa das mãos de um para as mãos do outro é único e não 

pode ser utilizado mais de uma vez. Maria tem esses cinco dólares 

para gastar apenas uma vez em alguma outra transação.

Mas e se a transação for eletrônica? Os cinco dólares não são um 

objeto único, mas uma peça dessa informação: o pagamento do 

Rodrigo é um registro que modifica as bases de dados dos bancos 

de ambos. Portanto, os bancos operam como garantia, consequen-

temente ambos confiam em seus respectivos bancos para que 

exerçam o controle. Disso depende que Rodrigo não possa utilizar 

os mesmos cinco dólares para pagar outra coisa, e que Maria sim 

disponha deles para uma futura transação.

Mas a diferença entre a transação direta com um papel moeda e 

a transação digital é que esta última requer intermediários como 

garantia, que são os bancos. O que acontece se Rodrigo quiser 

enviar o dinheiro eletronicamente para Maria sem intermediários? 

Ele não pode fazer isso sem os bancos, certo?

Falso. Porque em 2008 surgiu Satoshi Nakamoto (apelido usado 

pelas ou pelos criadores do Bitcoin que até hoje conseguiram 

permanecer anônimos) e inventou o Bitcoin. Para que funcionasse, 

Satoshi criou uma maneira de manter registros contábeis invio-

láveis, com base no que descrevemos como um banco de dados 

descentralizado.

A ideia é que um blockchain é um registro contábil distribuído, que 

está respaldado em milhões de computadores em todo o mundo. 

É inviolável, pois ninguém tem controle sobre todas as partes que 

a compõem e, portanto, permite a rastreabilidade absoluta das 

transações.

Com estas "criptomoedas” suportadas pelo blockchain, Maria e 

Rodrigo podem fazer sua transação e ter a certeza de que o dinheiro 

que passa de um para o outro é único e mantém seu valor. Além 

disso, é possível verificar se Rodrigo pagou ou não a Maria, de uma 

forma que ninguém no mundo pode questionar.

EVOLUINDO NOSSA CAPACIDADE DE COLABORAÇÃO

Até agora, vimos duas categorias de colaboração que têm em co-

mum o fato de que sabemos que estamos colaborando, sabemos 

para que e escolhemos fazê-lo.

Mas o que acontece quando participamos de um processo no qual 

colaboramos "por desenho”?

Quando falamos "por desenho", queremos dizer que alguém lite-

ralmente desenhou a forma em que se colabora no processo. Isso 

é, por exemplo, o que acontece quando você faz uma busca no 

Google. Você está pensando em colaborar com alguém? O mais 

provável é que não. O que você está fazendo é perseguindo um 

objetivo individual, que somente diz respeito a você, para resolver um 

problema que é seu (ou do seu filho ou filha fazendo uma lição de 

casa). Mas o que o Google faz é usar as suas buscas e introduzi-las 

em um algoritmo e com essas informações melhorar a experiência 

e a capacidade de pesquisa dos usuários subsequentes.

Eles pediram sua autorização? Não.

Você se importa que eles não tenham pedido sua autorização? 

Provavelmente não.

Seria mais elegante se eles o fizessem? Talvez sim, mas talvez a 

experiência de usar o Google seria terrível se sempre te perguntassem, 

e além do mais, se metade dos usuários respondesse que não, o 

valor percebido por todos (incluindo a outra metade) seria reduzido.

Na Amazon é parecido. Você faz login, procura um autor que te 

interessa, olha seus livros e lê os comentários. Clica aqui e ali, como 

você faria literalmente em uma livraria. Você se deixa atrair por um 

livro de outro autor que o sistema lhe propõe porque poderia lhe 

interessar...

Um momento: como eles sabem que livro lhe propor? Porque lhe 

comparam com outros usuários. Milhões de usuários e usuárias. 

Pessoas como você ou como nós, que leem alguns dos mesmos 

livros. A Amazon usa um algoritmo que compara seus padrões de 

busca, de interação no site e de compra, com os padrões dos outros 

milhões de usuários e usuárias. E por acaso você vai parecer com, 

digamos, outras dez mil pessoas que leem o mesmo que você, 

que compraram 90% dos mesmos livros e coincidiram em cerca de 

95% com suas avaliações com respeito a eles. Se a maioria dessas 

dez mil pessoas leu o livro de fulano de tal sobre as emoções das 

amebas, é muito provável que você também se interessasse por 

ele, certo? Bem, portanto é um bom negócio propô-lo, porque você 

provavelmente vai acabar comprando-o.

Do ponto de vista da colaboração, podemos dizer que tanto o Google 

quanto a Amazon preveem que as suas interações com os sistemas 

permitam melhorar a experiência dos outros usuários e usuárias, 

e que as deles ou delas melhorem as suas. Eles desenharam suas 

regras de funcionamento para que ocorra dessa maneira.

Essa forma de colaborar quebra uma a uma todas as regras que já 

tínhamos visto anteriormente. Você colabora sem ter essa intenção 

evidente, e muitas vezes sem saber, com pessoas que você não 

conhece e que interagem com um propósito que não compartil-

ham e sem confiar uns nos outros. Como isso acontece? Porque o 

orquestrador da colaboração estrutural faz isso por você.

A Amazon "conhece" seus clientes e interpreta os propósitos da-

queles que buscam livros sobre os mesmos temas que você. Além 

disso, conhece cada uma das suas interações com o sistema e 

tem a capacidade de analisar milhões de dados de tal forma que 

é possível "confiar" na informação que esses dados permitem gerar 

sobre os padrões de busca, compra e leitura de livros. 

Outro exemplo de como a colaboração estrutural cuida daqueles 

que participam é o Airbnb, o sistema de hospedagem que permite 

que qualquer pessoa coloque à disposição um quarto da sua casa, 

um apartamento ou uma casa inteira para que outros se hospedem. 

O sistema se espalhou a uma velocidade vertiginosa pelo mundo, e 

III. COLABORAÇÃO ESTRUTURAL
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Na colaboração extrema: 

• Colaborar é um ato voluntário e deliberado.

• Não necessariamente conhecemos as pessoas com as quais 

queremos colaborar.

• Nossos propósitos com essas pessoas, no que diz respeito à 

colaboração, estão bem alinhados. Isto é o mais importante.

• Não temos nenhuma agenda, nenhum roteiro específico do 

que vamos fazer juntos. E isso não é um problema.

• Temos confiança recíproca na sinceridade com que colabora-

mos? Possivelmente não, mas a forma como orquestramos 

a colaboração nos permite avançar sem riscos. Ou, de qual-

quer forma, é um risco muito menor do que os benefícios de 

trabalharmos juntos.

• Temos confiança recíproca na responsabilidade com a qual nos 

movemos? Não necessariamente, mas pode ser construída.

• O mesmo acontece com a confiança recíproca em nossas 

competências.

Em outras palavras, a colaboração extrema 

torna-se possível quando nos permitimos 

trabalhar com outros em torno de um pro-

pósito suficientemente grande para incluir 

aqueles que são adversários em espaços 

sociais, políticos, econômicos ou técnicos 

mais específicos; e quando também nos 

permitimos a flexibilidade de colaborar em 

paralelo, em múltiplos grupos ou equipes, 

sem um único roteiro, promovendo iniciativas 

alinhadas apenas por propósitos comuns.

Naturalmente, isto é possível quando a 

orquestração de espaços colaborativos 

respeita certas regras mínimas que ga-

rantem a disponibilidade para que todos 

colaborem potencialmente com todos. 

Nestes anos de trabalho, identificamos 

algumas condições e estratégias que pro-

varam ter valor na hora de projetar tais espaços. 

Nas páginas seguintes daremos uma visão geral 

destas condições e estratégias, para aprofundar 

em cada uma delas nos seguintes cadernos.

EVOLUINDO NOSSA CAPACIDADE DE COLABORAÇÃO

Que outras aplicações têm o blockchain? Múltiplas, mas especial-

mente aquelas que requerem segurança e integridade dos dados 

de forma crítica. Tais como:

• Dinheiro digital (criptomoedas). Dinheiro criado no mundo 

digital, cuja contabilidade é armazenada em um blockchain 

e que tem um valor de troca por dinheiro bancário normal.

• Sistemas de licitação ou contratação, que requerem garantia 

de transparência.

• Sistemas de votação eletrônica, onde é importante eliminar 

o risco de fraude informático para distorcer os resultados 

eleitorais em favor de uma tendência ou outra.

• Títulos de propriedade, que permitem apoiar não apenas 

quem possui um pedaço de terreno, mas exatamente até 

onde estão seus limites. 

Toda vez que um usuário utiliza as aplicações suportadas por 

blockchain, colabora inconscientemente, com milhões de outras 

pessoas que fazem o mesmo. Minha transação em bitcoins gera 

um registro que é armazenado no blockchain de bitcoins em mil-

hões de computadores ao redor do mundo, contribuindo para a 

integridade de um sistema que um segundo depois será usado 

por outra pessoa na Holanda e outra na Nigéria.

A colaboração extrema inclui alguns elementos das anteriores, 

especialmente das duas primeiras, mas quebra outras regras.

É chamada extrema porque a inflexão maior que contém é a que 

permite literalmente "colaborar com o inimigo". Correção: não é 

que permite, exige. Se quisermos chegar a tempo com a mudança 

climática, ou evitar o envenenamento dos mares, vamos precisar 

que os países que têm conflitos entre si trabalhem em conjunto 

por esses objetivos comuns.

A colaboração extrema requer um forte alinhamento em torno de 

um propósito comum, que é importante para todos e todas que 

são convocados a colaborar. Isso inclui também aqueles que histo-

ricamente têm sido adversários ou aqueles que não se conhecem. 

E em torno desse propósito abre-se um espaço para colaborar. 

Esta frase é importante: um espaço para colaborar. No paradigma 

da colaboração extrema, não existe um "roteiro" que todos nós 

subscrevemos. Existem vários roteiros, cada um referido a uma 

iniciativa - ou a um conjunto limitado de iniciativas específicas - que 

um grupo limitado de participantes se compromete a impulsionar, 

onde cada um dos quais impulsa o propósito comum de alguma 

maneira. Você não gosta de todos e todas que estão na mesa? Não 

importa, colabore com os que você puder. Não gosta do projeto 

de Rosário? Não colabore com esse projeto. Desconfia de Mario? 

Então avalie se ele poderia fazer uma contribuição especifica ao 

seu projeto que não envolva riscos para você.

Estes cadernos de anotações propõem um método para alcançar 

esta coisa tão inusual que estamos falando, portanto, tenha paciência 

se isso lhe parecer absurdo. Por enquanto, vamos ver como é esse 

tipo de colaboração em comparação ao nosso sistema de regras.

IV. COLABORAÇÃO EXTREMA

EVOLUINDO NOSSA CAPACIDADE DE COLABORAÇÃO
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alto cargo tem que prometer algo sobre estes assuntos. 

É claro que existem outros assuntos que são igualmente importantes, 

mas poderíamos dizer que alguns são mais contingentes, pois não se 

referem às dores e preocupações de cada cidadão ou cidadã em geral, 

mas de grupos mais específicos, ou ocorrem em contextos específicos. 

Entre eles:

• a situação dos Mapuche22 (sua cultura, seu acesso a terra, seu acesso 

às oportunidades econômicas, sociais e políticas)

• violência policial e respeito aos Direitos Humanos

• a gestão da crise sanitária

• os imigrantes

Mas, em geral, todo são assuntos sobre os quais qualquer chileno ou 

chilena tem uma opinião e sentem de algum modo a forma em que 

os conflitos associados se desenvolvem os afeta. Isso pode nos levar a 

pensar que o país é a escala certa. Mas será que o Chile é um espaço com 

suficientes fatores comuns para contar com um sentimento de pertenci-

mento e responsabilidade compartilhada que sejam fortes o suficiente?

Começamos a duvidar da possibilidade de escolher um país como escala 

de intervenção quando vemos o que as pessoas dizem, dependendo 

de onde moram.  Se você mora na região da Araucanía23, a situação dos 

Mapuche e seus conflitos com a indústria florestal são uma preocupação 

muito presente, mesmo que você não se importe realmente com o re-

sultado. Isso lhe afeta porque a violência que causa o conflito interfere 

na sua vida. Seja porque você tem uma pequena empresa de turismo 

e não vai contar com clientes chegando à região, ou simplesmente 

more em Temuco24 e viaje em estradas onde você possa encontrar um 

caminhão em chamas.

Mas se você mora em Antofagasta, a 2000 km ao norte, em uma das 

mais importantes regiões mineiras do mundo, suas principais preocu-

pações são diferentes. Claro, você não quer um conflito violento em seu 

país, mas sua vida diária te faz olhar para outras coisas. Por exemplo, 

a relação que sua rede econômica e social tem com a mineração. Não 

é raro ouvir as pessoas de Antofagasta se perguntarem por que sua 

região tem uma parcela tão pequena da riqueza econômica sendo que 

é extraída ali. Também não é raro ouvir conversas sobre se as empresas 

mineiras contribuem ou não para o desenvolvimento de suas cidades25 

(Antofagasta, Calama, Tocopilla, etc.).

Essas histórias nos mostram que o país também não é essa comunidade 

mínima que estamos procurando, pois embora algumas coisas, como 

as leis, sejam resolvidas pelos Estados nacionais, o espaço em que se 

estendem seus efeitos diretos sobre a população é o da cidade.

É por isso que acreditamos que a comunidade 
mínima de ação é a cidade. 

As leitoras e os leitores podem discutir isso e argumentar que na mes-

ma cidade existem diversos bairros e que neles moram pessoas com 

diferentes desafios, interesses e preocupações. Isto é verdade, mas a 

proximidade geográfica, a conexão da infraestrutura rodoviária, a unidade 

político-administrativa e seus marcos e leis regulatórios muitas vezes 

oferecem possibilidades de escala que favorecem uma colaboração ex-

trema. Também pode ser argumentado que as redes permitem mobilizar 

virtualmente causa sociais, ambientais ou políticas, e que isso não ocorre 

necessariamente no contexto de uma cidade. Mas nós não discutimos 

isso. O que dizemos é que a qualidade de vida das pessoas está em jogo 

nas cidades, e também aquelas variáveis que relacionam a qualidade de 

vida aos cuidados do planeta. A cidade é um espaço que nos permite 

cultivar coletivamente um estilo de vida responsável no que diz respeito 

ao impacto de cada pessoa. 

Em outras palavras, a cidade é o lar de uma co-
munidade, composta de tipos de relações, tipos 
de serviços, tipos de governança e práticas de 
convivência que lhe dão certa coerência como 
grupo humano ligado a um território.

22 Mapuche é o nome dos povos indígenas mais numerosos do Chile e da Argentina. O termo é usado tanto para se referir especificamente à população indígena da área Arauco, como para os povos indígenas que compartilham a língua mapuche 

(Mapudungún) e parte da cultura mapuche. No Chile, eles representam pouco mais de 9% da população total. Como muitos povos indígenas da América, os mapuches têm reivindicações históricas de propriedade e uso de terras em territórios 

que foram ocupados por seu povo antes da chegada dos espanhóis. A história da relação entre o povo mapuche e o Estado chileno, desde sua formação, tem sido marcada por tensões que em alguns momentos levaram a episódios armados, 

como a chamada "Pacificação da Araucanía". No momento de escrever estes cadernos, a área Arauco é um pólo de tensão política muito importante para o país, onde as reivindicações territoriais mapuches estão em oposição aos interesses da 

indústria florestal e têm sua contrapartida em uma crescente presença armada do Estado chileno, em um conflito que também parece ser atravessado pela operação de organizações criminosas. O sintoma de tudo isso é uma série de atos de 

violência que vem aumentando com o tempo, com povos indígenas assassinados, líderes presos, caminhões e propriedades queimadas, policiais emboscados e uma longa lista.
23No mapa, esta é uma área que aparece mais ou menos "no meio" da longa faixa que é o Chile. Em termos de população, o centro é a Região Metropolitana, onde está Santiago, que acumula aproximadamente ¼ da população total do país. 

Araucanía é uma área que começa cerca de 500 km mais ao sul. É possível, portanto, viver na capital do país e fazer parte de uma grande maioria que simplesmente não vê o conflito da Araucanía a não ser através dos jornais ou dos protestos 

que ocorrem em algumas partes da cidade.
24 Uma das cidades importantes da região de Arauco.
25 As cidades mineiras do Chile estão concentradas ao redor do Deserto do Atacama, que começa cerca de 1000 km ao norte de Santiago e é o deserto mais seco do mundo,
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Dizemos que a humanidade está passando por um processo de mu-

dança cultural em grande escala e global, e que nosso trabalho é ajudar 

a acelerá-lo.

Mas como essa mudança está acontecendo?

Como estamos diante de um fenômeno atomizado, distribuído, com 

milhões de agentes operando ao mesmo tempo em vetores diferentes, 

uma boa pergunta inicial poderia ser: qual é o átomo, ou seja, qual é o 

grupo humano mínimo para que isso aconteça?

Esta pergunta é fundamental, porque o que estamos tentando encontrar é 

uma maneira de provocar o maior impacto possível e acelerar a mudança 

cultural. Pensemos nestes termos: comunidade mínima para impactar.

Vamos voltar para Greta por um momento. Seu movimento, que agora 

é global, conseguiu posicionar com sucesso uma sensação de urgência 

na opinião pública, mobilizando milhões de jovens nas ruas em mil-

hares de cidades ao redor do planeta. Qual poderíamos dizer que era a 

comunidade mínima de ação? Se você viu isso acontecer na sua cidade 

ou bairro, você pode ter uma hipótese.

A primeira ideia que podemos aventurar é: as escolas, ou como são 

chamadas em qualquer lugar as instituições educacionais das e dos 

estudantes de 15-16 anos que saíram à rua para marchar convocados por 

Fridays for Future. Soa bem. Centenas de milhares de pequenos grupos 

de estudantes que se empolgam com o exemplo de Greta e seus amigos, 

falando sobre a urgência em se unirem, se organizando para participar, 

muitas vezes sob a liderança de seus centros estudantis. Mas o que 

acontece se apenas uma escola em uma cidade como Buenos Aires se 

unir? Possivelmente nada, exceto para aqueles que participam. Bom, nada 

não. Afinal, foi assim que tudo começou: com um bando de crianças 

BUSCANDO O NOSSO ESPAÇO DE AÇÃO 

suecas pressionando seu parlamento. Nada, no sentido de que não é 

visto pelos cidadãos de Buenos Aires. O Parlamento argentino não ouve 

falar a respeito. A opinião pública do país não se comove. Aquele seria 

mais um dos milhares de pequenos protestos que ocorrem nos países 

da América Latina, sem nenhum eco a não ser a voz dos envolvidos. 

Ou seja, claramente o colégio ou a escola não têm a escala suficiente 

para se tornar o detonador que estamos procurando. Não tem a escala 

mínima para impactar. É necessária uma escala maior.

A escala da comunidade é maior. Um país?

Sem dúvida um país inteiro pode se juntar a um grande movimento 

cultural de transformação, mas será essa a escala da comunidade inicial?

No Chile, temos alguns exemplos para buscar uma resposta. Aqueles 

que acompanharam os recentes acontecimentos na imprensa sabem 

que no dia 18 de outubro de 2019 teve início um processo social sem 

precedentes, que foi chamado de "explosão social", e que tem uma série 

de arestas políticas, econômicas e culturais que o tornam profundamente 

complexo. Mas visto de longe, parece um fenômeno nacional. Afinal, se 

pararmos para olhar as demandas que movem a maioria por trás das 

marchas, surgem assuntos que são transversais a todo o país:

• o sistema de pensões

• violência de gênero

• o salário mínimo e, em geral, a distribuição de renda

• a falta de assistência sanitária (que se manifestou de forma tão 

dramática durante a pandemia)

• os espaços para participação cidadã

• o sistema de educação

• a corrupção 

Estes assuntos não são novidades no Chile. Aparecem em todas as 

campanhas políticas, em todos os bandos. Qualquer candidato a um 

EM QUE ESTAMOS APOSTANDO
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estamos convencidos de que a melhor escala para poder acelerar 

a mudança cultural que precisamos através da Colaboração Ex-

trema é A CIDADE, e é por isso que em 2017 tomamos a decisão 

de transformar os pilotos do Rio+B no Brasil, Santiago+B no Chile 

e Mendoza+B na Argentina nas bases para desenvolver um movi-

mento global chamado CIDADES+B.

No restante deste capítulo vamos fazer uma descrição muito panorâ-

mica do que fazemos no Cidades+B, para nos concentrarmos, pos-

teriormente, nos outros 4 cadernos, nas estratégias de colaboração 

extrema que acreditamos que constituem a principal contribuição 

que o Cidades+B pode fazer a quem estamos comprometidos, 

visando impulsionar as mudanças culturais que a Humanidade 

precisa.

O Cidades+B é um movimento colaborativo coliderado, até ago-

ra, por: Sistema B Internacional, organização que promove as 

Empresas B e outros atores econômicos da América Latina para 

construir uma nova economia na qual o sucesso e os benefícios 

financeiros incorporam o bem-estar social e ambiental; e Gulliver, 

uma agência de inovação certificada como Empresa B  e que se 

especializa em cultivar ecossistemas colaborativos; com o apoio da 

BMW Foundation, que promove os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável da Agenda das Nações Unidas para 2030.

O Cidades+B procura mobilizar centenas de milhares de pessoas 

(cidadãos e organizações) para colaborar em prol dos ODS.

Nosso trabalho consiste em reunir diferentes atores em uma cidade 

para criar um propósito comum através de uma estratégia que 

chamamos de “entrelaçamento de stakeholders”. Esta estratégia 

será discutida em mais detalhes no terceiro caderno.

Através de uma abordagem colaborativa, multissetorial e uma 

governança descentralizada, procuramos assegurar a participação 

de todos, sem a necessidade de que eles cheguem a um acordo 

prévio sobre um plano ou roteiro específico. Ao invés disso, cada 

participante (instituições estatais, empresas, ativistas, organizações 

da sociedade civil, universidades, etc.) contribui para o propósito 

comum com seus próprios esforços.

Assim, os caminhos de ação são múltiplos e variados, todos eles 

sob um propósito comum previamente compartilhado. Cada 

membro da estrutura de governança ou sócio estratégico pode 

perseguir seus próprios objetivos e se beneficiar à sua própria 

maneira, desde que esteja em sintonia com o propósito comum 

acordado. Nossa equipe validou esta abordagem de colaboração 

massiva nos últimos dez anos para acelerar o crescimento dos 

ecossistemas de inovação em toda a América Latina.  

No Anexo I explicamos com mais detalhes como o Cidades+B 

realiza suas intervenções.

O CAMINHO DO CIDADES+B

EM QUE ESTAMOS APOSTANDO

"A batalha pela sustentabilidade será 

ganha ou perdida nas cidades".  

Ban Ki-moon, ex-Secretário Geral das Nações Unidas

Em termos do que pessoalmente move cada indivíduo a quem 

queremos convocar, é na cidade onde ele mora que sua qualidade 

de vida está em jogo e onde quase tudo o que mais lhe importa 

acontece, exceto casos em que a segregação ou a diferença entre 

bairros específicos é tão grande que o sentimento de pertenci-

mento dos habitantes se limita ao bairro ou à comunidade e não 

à cidade como um todo.

Salvo a exceção que indicamos, para os que moram nas cidades, 

é nelas onde está em jogo a qualidade de vida. Nas cidades:

• trabalhamos

• circulamos (caminhando, de bicicleta, de carro, em transporte 

público)

• se educam os nossos filhos

• fazemos nossas compras

• disfrutamos das ofertas culturais e artísticas que nos interes-

sam: shows, bibliotecas etc.

• socializamos: em bares e restaurantes, em praças e parques, 

nas casas uns dos outros

• (e agora por último) vivemos as quarentenas

Portanto, aqueles problemas que tornam nossa vida cotidiana 

maravilhosa ou miserável são, em sua maioria, compartilhados 

por aqueles que vivem na mesma cidade que nós: os congestio-

namentos de trânsito, a qualidade das instituições educacionais, a 

disponibilidade de serviços médicos, o acesso à moradia, ao mercado 

de trabalho, a poluição do ar, a qualidade e acesso à água, etc.

Olhar para as cidades como a comunidade mínima onde ocorre 

a transformação implica ter em mente alguns parâmetros. Pode-

mos dizer que as possibilidades oferecidas por uma cidade para 

se tornar um núcleo de transformação dependem não apenas de 

seu tamanho geográfico e populacional, mas também de outros 

fatores que determinam o potencial criativo e generativo de seus 

habitantes:

• População: um maior número de habitantes está geralmente 

correlacionado com uma maior probabilidade de diversida-

de em termos de habilidades e talentos, mas também com 

maiores desafios de convivência e infraestrutura.

• Tecido econômico: A diversidade de setores também contribui 

para a variedade de habilidades e talentos. Cidades organiza-

das em torno de um único setor tendem a ter menos dessa 

heterogeneidade.

• Condições de vida: cidades com melhores condições de mora-

dia, educação, assistência médica, serviços culturais e sociais 

têm menos dificuldade em reter pessoas talentosas. No outro 

extremo estão as cidades dormitório, onde as pessoas que 

trabalham em uma área próxima dormem, como é frequen-

temente o caso das cidades mineiras, onde a taxa entre a po-

pulação flutuante em relação aos residentes estáveis é muitas 

vezes proporcionalmente alta em relação a outras cidades.

•  A estrutura político-administrativa e a natureza de suas li-

deranças. Não é o mesmo uma cidade como Medellín, cuja 

prefeitura controla as empresas de serviços básicos sob uma 

única estrutura administrativa, do que uma cidade como 

Santiago, onde a governança é dividida entre um intendente 

nomeado pelo governo central e os prefeitos e prefeitas dos 

bairros, que são eleitos pelos cidadãos por voto direto, e onde 

os recursos dos primeiros são fornecidos pelo governo central 

enquanto os segundos administram orçamentos municipais 

com diferentes fontes de renda.

É por todas essas razões que nós (os autores destes cadernos) 

O JOGO SE GANHA NAS CIDADES
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ESTRATÉGIA 2: ENTRELAÇAMO-NOS 

Tal como vimos com os esforços mundiais em torno do desafio 

climático, muitas vezes acontece que, com o propósito de mobilizar 

a mudança, nos encontramos diante da dificuldade na busca de 

um consenso tanto nos objetivos como na agenda de mudanças. 

E frequentemente fracassamos quando persistimos em tentar esse 

alinhamento completo e total.

Para abordar o problema de maneira diferente, temos que recorrer 

à empatia e partir de uma premissa chave: cada pessoa tem seus 

próprios interesses e preocupações. E estes são legítimos, por 

mais inapropriados que possam parecer aos outros. Se aceitamos 

como legítimas as preocupações e interesses de outras pessoas, 

mesmo que elas entrem em conflito com nossos próprios inte-

resses e preocupações, então podemos colocar tudo sobre mesa 

e começar a trabalhar.

É claro que a aceitação das preocupações e interesses de outros 

indivíduos como legítimos tem um limite, que é o chamado "para-

doxo da tolerância de Popper", e que pode ser resumida em que a 

tolerância deve incluir a todas e todos, exceto os intolerantes. Uma 

sociedade que é tolerante com os intolerantes pode ser poten-

cialmente destruída por estes últimos. A República de Weimar foi 

tolerante com Hitler e seus seguidores, que se beneficiaram disso 

para chegar ao poder sob o disfarce dos mecanismos democráticos. 

Em nosso caso, diante do desafio de produzir colaboração extrema, 

procuramos incluir todas e todos os participantes da comunidade, 

exceto aqueles que procurariam destruí-la ou destruir a base da 

convivência que torna possível a colaboração. Isso abre um espaço 

de ambiguidade que nem sempre é trivial de se trabalhar, pois no 

calor das tensões políticas, pode ser tentador para alguns argumen-

tar que os interesses das outras pessoas colocam a comunidade 

em risco. Esta complexidade é inerente ao trabalho de reunir os 

indivíduos que têm tensões entre si, mas, em última instância, 

deve ser a adesão ao propósito comum o critério predominante.

Sob essa lógica, o foco de nossos esforços é conseguir que algumas 

pessoas cheguem a um acordo sobre algumas coisas, por algum 

tempo. E que, desses acordos, surjam ações concretas que possam 

trazer mudanças que contribuam para o propósito geral.

Este entrelaçamento é feito uma e outra vez, com respeito a uma 

grande variedade de objetivos e ações específicas. Ao encontrar 

essas pequenas sinergias, acabaremos cultivando entre nós uma 

confiança que nos permitirá sonhar com horizontes conjuntos, 

cada dia mais ambiciosos.

Este é precisamente o modus operandi por trás da Aliança pela 

Ação Climática, que analisaremos com mais detalhes nos cadernos 

sucessivos.

Além disso, no caderno 3, revisaremos em detalhes como se pro-

jetam as condições para que o entrelaçamento ocorra: os espaços 

políticos, a arquitetura das conversações, os espaços de acordo, 

as convocatórias etc.

AS 4 ESTRATÉGIAS DE COLABORAÇÃO EXTREMA DO CIDADES+B

Há um primeiro passo em qualquer processo de mudança social 

e cultural profunda e duradoura: construir um "nós", não em opo-

sição a um "eles", mas forjando um senso de pertencimento, algo 

semelhante ao que Mandela fez em seu governo quando trouxe 

os brancos para o projeto político de construção de "um país". Isto 

permite alinhar e mobilizar as vontades necessárias para provocar 

a transformação. Este senso de pertencimento é construído, entre 

outras formas, articulando e cultivando uma épica comum, ou seja, 

uma narrativa que dá sentido ao "nós" e a uma visão de futuro 

compartilhada por as e os que fazem parte desse "nós".

Estas coisas não são feitas separadamente. Não existe uma relação 

de causalidade unidirecional entre o nós e a visão do futuro. Elas 

ocorrem simultaneamente e se reforçam mutuamente.

Tradicionalmente, o "nós" que nos vem à mente tem 

frequentemente uma tonalidade tribal, com uma 

borda mais ou menos clara. O termo tribal é às 

vezes usado para falar de comunidades que 

encarnam a xenofobia, o racismo ou algum tipo de dogma 

de fé interno. Mas neste documento o usamos para enfatizar o 

apego e o senso de pertencimento. Esses "nós" podem incluir 

a população de uma cidade ou de um bairro. Ou os alunos ou 

alunas de uma instituição de ensino. Ou as e os que sofrem da 

mesma doença em diferentes cantos do mundo. Ou aqueles 

que compartilham o mesmo credo. O as e os que participam do 

mesmo movimento.

Mas parte do que precisamos observar é o surgimento de redes e 

movimentos com bordas difusas, onde o nós se nutre do propó-

sito, articulado em uma épica que, por sua vez, dá um sentido de 

unidade a esse nós.

Um belo exemplo é a rede Ouishare, formada por profissionais de 

diferentes países que colaboram, sem hierarquia ou instituciona-

lidade, para promover a economia colaborativa.

No caderno 2 mostraremos o que aprendemos sobre a relação 

entre o nós e a épica, e como podemos projetar e articular uma 

épica que encarne e mobilize os propósitos de um nós. 

Implementando o CIDADES+B em cinco cidades, tanto na América Latina como na Europa26, identificamos quatro estratégias de co-

laboração extrema que provaram ser bem sucedidas. A partir de uma visão panorâmica, estas estratégias, que sempre combinamos, 

nos permitiram acelerar mudanças culturais e sociais que para muitas e muitos observadores e participantes do ecossistema pareciam 

impossíveis.

Neste caderno propomos apenas um breve resumo, mas vamos aprofundar cada uma delas ao longo de toda a coleção.

ESTRATÉGIA 1: CULTIVAR UMA ÉPICA 
COMUM

26 Rio de Janeiro, Mendoza, Santiago, Assunção e Edimburgo.
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ESTRATÉGIA 4: PROMOVER A LIDERANÇA DA CI-
DADANIA

Até agora, a cidadania tem desenvolvido uma grande força ao exigir as mudanças 

necessárias para garantir dignidade, paz, justiça, tolerância, igualdade ou bem-estar. 

Em todo o mundo parece ser verdade que a cidadania está se valendo de um poder 

crescente para marchar, organizar e fazer valer com força as suas demandas. E tudo 

isso está muito bem, porque de certa forma é uma manifestação de como o poder 

está sendo distribuído e de como os indivíduos estão participando mais ativamente 

em seus próprios destinos.

Mas acreditamos que marchar, denunciar, exigir e reivindicar são apenas uma parte 

do trabalho. Porque todas essas ações implicam uma resposta ou uma interpelação 

a um "outro" que deve se encarregar de realizar as mudanças exigidas. Normalmente, 

esse "outro" é o Estado, ou os representantes da cidadania no Estado.

Sustentamos que essa abordagem da ação cidadã é herdada de um mundo governado 

por representantes. Um mundo onde não era possível que os cidadãos participassem 

diretamente da coordenação de ações e recursos para alcançar melhorias em suas 

condições de vida. Mas os cidadãos de hoje têm uma capacidade relativamente 

nova: precisamente a de liderar a mudança de forma direta e não apenas através 

de seus representantes. Esta é uma chave para o século XXI: não se trata mais de 

mudar nossos governantes para que eles, por sua vez, possam mudar o mundo; 

mas de agir de forma coordenada para provocar as mudanças que desejamos. 

Basta pensar em um simples exemplo: se quisermos parar de consumir garrafas 

plásticas e parar de jogar um milhão delas no mar a cada minuto, nós - todos 

nós - podemos parar de comprá-las. Isso, que parece simples (embora não seja), 

é possível de ser pensado e realizado, porque hoje as pessoas podem conversar e 

coordenar de forma distribuída, umas com as outras. Há vinte anos, esse objetivo 

e essa conversa eram uma utopia.

Esse novo poder, que precisa ser cultivado, é infinito.

No caderno 5 veremos não apenas em que consiste esse poder e onde ele se ma-

nifesta, mas também como promovê-lo, como canalizá-lo e como transformá-lo 

em uma alavanca para acelerar a mudança.

AS 4 ESTRATÉGIAS DE COLABORAÇÃO EXTREMA DO CIDADES+B

ESTRATÉGIA 3: INCLUIR O MUNDO EMPRESARIAL 
COMO OUTRO MOTOR DE MUDANÇA

Nos acostumamos a esperar que os governos e as organizações da sociedade civil 

liderem a busca de soluções para nossos desafios coletivos. Entretanto, nos últi-

mos anos tem se tornado cada vez mais claro que o mundo privado tem um papel 

central. Não apenas porque empresas como Facebook ou Google têm muito mais 

recursos do que muitos países juntos, mas também porque hoje desempenham um 

papel central em gerar o mundo em que vivemos. Algumas empresas privadas têm 

poderes que a maioria dos governos não tem, ao ponto de poderem determinar o 

rumo de um país e violar a democracia, o que implica uma responsabilidade política, 

histórica e social que é cada vez mais visível e exigida pelos cidadãos.

Mas, ao mesmo tempo, aparecem movimentos empresariais como o Capitalismo 

Consciente, as Empresas B, o B Team, e até mesmo o Fórum Econômico Mundial, 

que falam do papel de liderança que as empresas podem e estão desempenhan-

do na realização dos ODS. Desenhar processos de mudança hoje sem envolver o 

mundo privado não é apenas um erro histórico, mas implica em subtrair um dos 

atores que pode ter maior impacto.

No Caderno 4 falaremos sobre como tornar uma realidade o slogan #BusinessAs-

AForceForGood, que se refere a como o dinamismo, a criatividade e os recursos do 

mundo empresarial podem ser colocados a serviço dos interesses da comunidade 

como um todo.

AS 4 ESTRATÉGIAS DE COLABORAÇÃO EXTREMA DO CIDADES+B



VI. CONCLUINDO 



68 69

no trabalho que a humanidade exige. Desdenhar as capacidades das empresas nesse desafio coletivo é uma cegueira irreparável.

• As cidadãs e os cidadãos do mundo têm uma capacidade de ação que tem crescido exponencialmente desde a massificação das 

tecnologias da informação. A possibilidade de comunicação em tempo real a partir de dispositivos móveis, e todo o enorme poder 

que trazem as redes sociais e a capacidade a grande escala e de baixo custo de produzir conteúdo de forma instantânea (vídeo, 

fotografias, textos) deram a cidadania um poder ilimitado em comparação com o que seus pais ou seus avós tinham apenas 

algumas décadas atrás. Essas capacidades são fundamentais para as mudanças que o mundo exige, e já estão em andamento 

para alcançar os ODS.

Para cada um desses princípios, descobrimos um conjunto de estratégias que, à luz de nossas próprias experiências e das que obser-

vamos em diferentes processos de mudança ao redor do mundo, provaram ser eficazes para produzir a colaboração extrema. Essas 

estratégias farão parte do tema de cada um dos próximos cadernos.

Finalmente dissemos que, embora existam múltiplas alavancas para os ODS, existe uma que nos parece ser fundamental: as cidades. 

Como as autoridades da ONU, acreditamos que a batalha pela sustentabilidade será ganha ou perdida nas cidades.

Essa transformação, que em nossa opinião já começou e que se manifesta nos esforços de milhões de pessoas desde instituições, 

empresas, organizações da sociedade civil, universidades e centros de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento), pode ser acelerada através 

de estratégias de colaboração extrema. 

Por essa razão demos vida ao movimento Cidades+B, que procura acelerar a transformação nas cidades.

CONCLUINDO 

Dissemos que, como é claro para a maioria das pessoas, a Hu-

manidade enfrenta enormes desafios em relação ao bem-estar da 

população e até mesmo à sua capacidade de sobreviver a longo 

prazo. Desafios que vão desde garantir que cada indivíduo tenha 

a possibilidade de uma vida digna com acesso aos serviços neces-

sários para crescer e se desenvolver, até garantir que as condições 

ambientais do planeta permaneçam favoráveis à vida humana 

como a conhecemos. Estes desafios foram articulados pela ONU 

nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Temos dito que a governança disponível para nossa espécie para 

enfrentar estes desafios é insuficiente: não tem a capacidade de 

mobilizar os recursos da Humanidade para provocar as mudanças 

necessárias na velocidade necessária para evitar alguns dos cenários 

mais catastróficos. Avaliados em relação aos seus próprios prazos, 

os ODS não estão no caminho certo para serem alcançados.

Para grande parte da população mundial, as ameaças estão se 

aproximando de uma forma que elas não conseguem perceber. 

Somos as verdadeiras rãs em uma panela de água quente que 

aumenta sua temperatura gradualmente. Devido a nossa compo-

sição biológica e nossa história, a maioria de nós seres humanos 

não possuímos a capacidade de olhar para o mundo e para nossa 

espécie como um todo. Ainda menos ter sensibilidade referente 

a problemas como as mudanças climáticas, a falta generalizada 

de acesso a serviços mínimos de saúde, as profundas brechas na 

educação ou a fome que atinge uma parte de nossos congêneres. 

Finalmente, parecemos insensíveis às gerações futuras, para as 

quais estamos depredando os recursos naturais, comprometendo 

assim suas chances de forjar vidas dignas e plenas.

Dissemos também que neste cenário, que pode parecer tão sem 

esperanças, há avanços importantes em nossa capacidade de ação 

coletiva, que foram expressados em práticas de colaboração que até 

alguns anos atrás eram impensáveis. As tecnologias de informação 

e comunicação nos abriram oportunidades surpreendentes para 

fazermos de forma coletiva coisas que poderiam parecer impossí-

veis. Greta, aos seus 16 anos, nos mostrou isso construindo uma 

plataforma de poder político que lhe permitiu ensinar uma lição 

aos líderes mundiais sobre as mudanças climáticas. Mas ainda 

mais, está sendo demonstrado por milhões de pessoas que estão 

colaborando de forma responsável e sistemática até mesmo com 

aqueles que poderiam considerar seus inimigos para impulsionar 

transformações profundas em seus territórios. Chamamos as prá-

ticas que a tornam possível de "colaboração extrema".

Revisamos o fenômeno da colaboração extrema para entendê-lo 

melhor. E vimos como ele obedece a alguns princípios básicos:

• Nós, seres humanos, compartilhamos e contamos histórias 

sobre o passado, presente e futuro que determinam nossa 

forma de estar no mundo e nossas possibilidades de ação. 

Produzir colaboração com outros envolve ter histórias comuns 

que servem de pano de fundo para práticas, símbolos e rituais 

que torne possível uma ação coletiva em grande escala. Cha-

mamos este conjunto de elementos da épica.

• Impulsionar as grandes mudanças necessárias envolve somar 

à capacidade de ação o maior número de stakeholders, apesar 

de suas diferenças e interesses opostos. O propósito comum, 

articulado através de uma épica comum, torna isso possível. 

Para isso, os stakeholders devem se entrelaçar, ou seja, buscar 

espaços de colaboração que permitam a alguns deles acordar 

planos específicos, por períodos limitados, para colaborar em 

projetos e iniciativas que abordem suas preocupações no 

contexto do propósito comum. Tudo isso, em vez de tentar-

mos todos concordar em grandes planos o tempo todo. Para 

qualquer desafio que tenhamos, não há um plano único, não 

o procuramos, não tentamos chegar a um acordo sobre ele. 

O rigor é colocado no apego da épica, que serve como um 

contexto de liberdade de ação para todos os stakeholders.

• Assim como os Estados nacionais e as instituições multilaterais 

têm capacidade e recursos para contribuir para a realização dos 

ODS, as empresas privadas, com seu dinamismo, sua capacida-

de de inovar e sua flexibilidade, também têm a capacidade de 

fazer contribuições cruciais. Esses mundos, que muitos veem 

como separados e até mesmo opostos, são complementares 
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ENGAJAR O SETOR PRIVADO

O terceiro grupo de perguntas se refere ao envolvimento do mundo 

empresarial. A mudança da cidade sem a contribuição do setor 

privado só será mais lenta e mais difícil. Há muitas empresas que 

já estão fazendo uma contribuição e a soma dessas contribuições 

poderia ser articulada em torno de uma Cidade+B. O desafio é 

encontrá-los e somá-los.

O exercício funciona da seguinte forma:

1. As e os participantes identificam as empresas que já estão 

envolvidas e aquelas que poderiam ser envolvidas.

2. Identificar as associações empresariais que já têm um com-

promisso com os ODS em nossa cidade.

3. As e os participantes definem quais das empresas identificadas 

podem estar interessadas em participar de um processo no 

qual avaliam seu impacto socioambiental com o compromisso 

de melhorá-lo.

4. Finalmente, as e os participantes identificam empresas que 

poderiam ajudar na concepção de uma iniciativa massiva de 

impacto coletivo (IMIC) Isto é o que chamamos de iniciati-

vas que permitem que milhares de cidadãos colaborem no 

mesmo projeto que promove um ou mais ODS produzindo 

impactos visíveis.

PROMOVER O IMPACTO COLETIVO CIDADÃO

O quarto grupo de perguntas se refere ao envolvimento das cidadãs 

e dos cidadãos. Os cidadãos de hoje têm um poder extraordinário 

para fazer as mudanças acontecerem. Uma maneira de fazer isso 

é se manifestar contra o que está acontecendo, de forma contes-

tatária; mas outra maneira, adicional, é assumindo a responsabi-

lidade coletiva de promover iniciativas que resolvam os desafios 

que lhes preocupam, e é essa dimensão que estamos tentando 

descobrir nesta etapa.

O exercício funciona da seguinte forma:

1. As e os participantes identificam ações coletivas que poderiam 

reunir o maior número de stakeholders. Isto inclui organizações 

da sociedade civil, movimentos, grupos de vários tipos e 

pessoas individuais.

2. Em seguida, eles identificam iniciativas que poderiam acres-

centar financiamento, tanto público quanto privado.

3. Finalmente, mas o mais importante, as e os participantes 

definem iniciativas que poderiam reunir milhares de pessoas 

para participar de forma colaborativa de uma IMIC.

A ideia do canvas é possibilitar um exercício coletivo que permita aos 

participantes responder as principais perguntas sobre a estratégia a 

ser seguida para produzir uma colaboração extrema em sua cidade. 

Em uma segunda instância, eles podem trabalhar com mais de-

talhes nos canvas específicos de cada uma das quatro estratégias, 

envolvendo eventualmente novos participantes.

CANVAS DO CIDADES+B

CULTIVAR UMA ÉPICA COMUM

O primeiro grupo de perguntas se refere a épica. Buscamos gerar 

coletivamente uma narrativa que se fundamenta no passado co-

letivo e que, portanto, repercute profundamente na população da 

cidade. Mas que, ao mesmo tempo, reúne e organize as práticas que 

estamos tendo no presente e construa uma visão coletiva do futuro.

O exercício funciona da seguinte forma:

1. As e os participantes do workshop têm que responder em uma 

primeira rodada à pergunta: Que parte do passado queremos 

resgatar e destacar para cultivar um "nós" inclusivo que exija 

o cuidado coletivo da cidade?

2. Em uma segunda rodada as e os participantes têm que respon-

der à pergunta: que parte das ações que estamos realizando 

hoje (os processos, os procedimentos, os hábitos e costumes 

que temos) são relevantes para destacar e colocar no centro 

para fortalecer o "nós" que queremos cultivar?

3. E em uma terceira rodada temos que responder à pergunta: 

qual é o futuro que poderia reunir a maior quantidade de 

stakeholders para sonhar com uma cidade mais inclusiva, 

mais participativa e que faça avançar a agenda local dos ODS?

ENTRELAÇAR ATORES

O segundo grupo de perguntas refere-se a quais atores já temos 

envolvido e quais outros poderíamos incorporar a esta iniciativa 

coletiva. A ideia é poder unir forças.

Certamente já existem pessoas na cidade que estão avançando 

comprometidas com um desafio particular, seja a equidade de 

gênero, ou o aquecimento global, ou eliminar a pobreza, ou cuidar 

dos oceanos, ou reflorestar a cidade. Encontraremos ativistas de 

diferentes tipos, empresas sociais que estão tomando a iniciativa, 

grandes empresas que, como parte de sua política, já estão rea-

lizando ações nessas áreas. Também encontraremos fundações 

que passaram anos trabalhando em alguns desses desafios e, 

finalmente, encontraremos diferentes instâncias do governo local 

ou nacional que estão trabalhando para os mesmos objetivos.

O exercício funciona da seguinte forma:

1. As e os participantes do workshop identificam os stakeholders 

que já estão presentes e definem quem pretendemos convocar. 

Em cada caso, devemos nos perguntar: que elementos temos 

em comum com eles (objetivos, práticas, espaços de ação) e 

quem pode nos ajudar a encontrar uma maneira de alcançar 

pessoas que não fazem diretamente parte de nossa rede?

2. Com as respostas fazemos um mapa, não só dos stakehol-

ders, mas também das sinergias que podem existir entre as 

diferentes iniciativas atuais na cidade.

O canvas do Cidades+B foi desenhado para ser usado coletivamente em workshops dos quais participam os membros da governança 

de uma Cidade+B. O canvas está centrado em quatro questões que refletem as quatro estratégias desta série de cadernos de colabo-

ração extrema.

CANVAS DO CIDADES+B
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Laboratório: 

Cultivando uma comunidade de práticas de empresas que colaboram e apoiam-

se mutuamente em sua missão de se tornarem melhores empresas para suas 

cidades. Chamamos esta experiência de Lab Cidade+B, e consiste em uma série 

de workshops focados na criação de capacidades nas empresas para melhorar de 

forma sustentável seu desempenho social e ambiental.

Jovens:

Acrescentando jovens entre 18 e 30 anos de idade a um movimento global de em-

preendedores comprometidos com os desafios da Humanidade, que participam 

criando em suas cidades empreendimento sociais ou iniciativas coletivas para uma 

mudança positiva.

Políticas públicas: 

Promovendo leis, marcos legislativos e estruturas reguladoras locais cujo objetivo 

é o bem comum, como o sistema de contratações públicas de triplo impacto de 

Mendoza+B, e organizar equipes de advogados, legisladores e conselheiros para 

conceber novas estruturas normativas destinadas a desenvolver um ecossistema 

local de impacto positivo.

 

Mercado: 

Promovendo dinâmicas de mercado de triplo impacto, ou seja, que produzam resul-

tados econômicos, sociais e ambientais positivos. Com isto procuramos promover 

o fortalecimento dos ecossistemas empresariais que cuidam dos ODS. Exemplos 

disso são as rodadas de negócios entre organizações que apoiam a responsabilidade 

socioambiental, e a busca de investimento para iniciativas com essas características.

 

Academia: 

Impulsionar alianças interuniversitárias capazes de preparar a nova geração de líderes 

que contribuirão para a criação de uma nova economia, proporcionando educação e 

pesquisa para o desenvolvimento de soluções que impulsionem novas economias. 

Um exemplo é a Academia Mendoza Impacta (AMI), criada através da Academia B.

ANEXOS

ANEXO I: COMO FUNCIONA O CIDADES +B

Através de sua governança multissetorial, uma Cidade+B trabalha em colaboração e de 

acordo com suas prioridades locais, operando em todos ou alguns dos seguintes domínios:

Governança: 

Cultivando uma governança representativa público-privada, composta por entre 20 e 40 

stakeholders, que se reúnem todos os meses para fortalecer os laços, cocriar iniciativas 

coletivas que beneficiem a todas e todos e permanecer comprometidos a longo prazo 

através da colaboração mútua em prol dos ODS em sua cidade.

Cidadania: 

Envolvendo o maior número possível de habitantes da cidade, reconhecendo sua quali-

dade de stakeholders, ou seja, de partes interessadas, assegurando que elas visualizem 

e assumam a responsabilidade pelo impacto social e ambiental de seu estilo de vida, 

e se comprometam com os ODS relevantes para sua cidade.

Empresas: 

Convidando-as a fazer um rastreamento do seu impacto social e ambiental e melhorá-lo 

continuamente. Os instrumentos para isso são: o SDG Action Manager, uma ferramenta 

on-line do Pacto Global das Nações Unidas e do B Lab, criado para medir e alinhar a 

contribuição das empresas para os ODS; a Avaliação de Impacto B, uma plataforma 

utilizada por mais de 100.000 empresas e mais de 4.000 Empresas B em todo o mundo 

para avaliar e comparar seus impactos sociais e ambientais.

 
Iniciativas: 

Impulsionando projetos de colaboração que denominamos Iniciativas Massivas de Im-

pacto Coletivo (IMIC), que permitem que milhares de pessoas participem da agenda dos 

ODS. Por exemplo: festivais locais focados em mudanças positivas, jardins comunitários, 

reflorestamento de áreas degradadas, intervenções artísticas publicas relacionadas aos 

desafios dos ODS, programas de limpeza de rios, entre outros.
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