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Glossário da Iniciativa Barcarena Sustentável 
Neste documento você pode encontrar um panorama geral com informações fundamentais 

para compreender melhor o que é a Iniciativa Barcarena Sustentável.  

 

Oferecemos elementos sobre o contexto de criação da Iniciativa, suas bases conceituais e 

estruturação inicial, os papéis e responsáveis pelo desenvolvimento dela, bem como 

definições de termos técnicos que ajudam entender os porquês da Iniciativa Barcarena 

Sustentável ser como é.  

 

Tendo em vista que a Iniciativa Barcarena Sustentável, por princípio, só pode ser construída 

com o envolvimento e participação dos atores de Barcana interessados num território 

melhor para todos viverem, esse documento não é finalístico. Trata-se de um retrato do 

que foi a Iniciativa Barcarena Sustentável construída até o momento e deve ser atualizado 

de tempos em tempos.  
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Introdução à Iniciativa Barcarena Sustentável 

O contexto que levou à concepção da IBS 

 

Em 2017 a Hydro avaliava a sua prática de Responsabilidade Social Corporativa (RSC). 

Depois de várias análises concluiu, dentre outros aspectos, que precisaria melhorar sua 

pegada ambiental e fazer a mudança positiva em Barcarena. Tendo como referência que 

área prioritária Paz, Justiça e Instituições Fortes (ODS 16 da ONU) é o principal facilitador 

para que a empresa tenha sucesso em sua estratégia de RSC, em vez de a Hydro identificar, 

planejar e implementar seus investimentos sociais sozinha, decidiu investir em abordagens 

mais colaborativas com diversos atores relevantes do território sendo envolvidos.  

 

Em conversas com atores do território, em março de 2018, logo após as fortes chuvas de 

fevereiro e o ocorrido com os rejeitos do refino da alumina na Hydro Alunorte, interpretou-

se que eles, mesmo com frustrações, estariam dispostos a encarar a Hydro como parceira 

de mudanças positivas no futuro.  

 

A partir deste contexto, a Hydro articulou para iniciar o estabelecimento de um sistema de 

colaboração para a mudança social, nomeado como Iniciativa Barcarena Sustentável (IBS), 

que tem sua estrutura de governança independente da Hydro. 

O que é a Iniciativa Barcarena Sustentável? 

A Iniciativa Barcarena Sustentável (IBS) é um sistema de colaboração para a mudança 

social em Barcarena.  
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Representação organizacional e governança da IBS 

 

A IBS existe como um projeto piloto e a expectativa é que se torne uma organização 

independente com atuação fixada e institucionalizada em Barcarena, com governança 

multiator.  

 

A prototipação e o desenvolvimento de todas as frentes de trabalho da IBS - processo em 

curso - traz mais informações sobre o formato jurídico a ser escolhido.  

 

● De maio de 2018 a agosto de 2018, a IBS foi representada pelas facilitadoras Bárbara 

Oliveira (Ecosynergy) e Marina Minari (Circulah); 

● De agosto de 2018 a junho de 2019, a IBS foi representada pelo Time de Facilitação 

Interino (TFI) na figura jurídica da Ecosynergy; 

● Em julho de 2019 iniciou-se uma transição de figura jurídica para a Circulah, que 

culminou no encerramento do contrato com o TFI que desenvolvia o projeto até 

então. O período de encerramento finda até dezembro, com a transferência de 

materiais para a nova equipe a ser contratada pela Hydro. 

Financiamento da IBS & Como a Hydro participa da IBS 

 

A Hydro pode ocupar diferentes cadeiras na IBS: 

 

● Hydro financiadora da IBS: contrata a Circulah via consultoria fazendo o repasse 

de recursos financeiros para manutenção da IBS e desenvolvimento das atividades, 

acompanha a prestação de contas, os relatórios de atividades e o monitoramento e 
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avaliação do projeto. Os recursos investidos pela Hydro na IBS não fazem parte de 

qualquer Termo de Ajuste de Conduta (TAC); 

● Hydro como participante da IBS: representantes e funcionários da empresa 

participam de grupos de trabalho, Encontrões, formações e quaisquer outras ações 

desenvolvidas pela IBS voluntariamente; 

● Hydro gestora do Fundo: estrutura, faz a gestão e tem governança sobre a 

organização jurídica que fará a gestão do investimento de 100 milhões a serem 

destinados pela empresa para o desenvolvimento de projetos que incentivem 

coalizões para mudança positiva em Barcarena e para a manutenção da IBS.  

Formalização da relação Hydro & IBS  

 

A relação IBS e Hydro hoje é formalizada por um contrato de consultoria via Circulah que 

garante a concretização dos princípios e valores da IBS.  

Independência e autonomia da IBS 

 

A IBS é uma iniciativa com independência e autonomia de atuação em relação às empresas, 

governos e quaisquer instituições que influenciam direta ou indiretamente no contexto 

social, ambiental e econômico de Barcarena, bem como é independente e autônoma em 

relação às associações e lideranças formais e informais do território. 

O que independência e autonomia significam no contexto da IBS  

 

● Sem vínculo partidário - sendo que pessoas que participam de partidos podem 

participar das mesas, das formações, dos grupos, de todas as ações da IBS;  
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● As ações realizadas pelo TFI não respondem à agenda de responsabilidade social 

corporativa da Hydro, ou de qualquer outra empresa; 

● As ações realizadas pelo TFI não respondem a obrigações legais a serem cumpridas 

pela Hydro em determinação do MPF ou qualquer órgão público; 

● As ações realizadas pelo TFI não passam por aprovação prévia de membros da Hydro; 

● A Hydro não tem acesso a informações sensíveis referentes a quem participa das 

atividades da IBS; 

● As ações realizadas pelo TFI não respondem à agenda da Prefeitura de Barcarena, 

de nenhuma Secretaria Municipal, plano de governo de nenhum político ou agenda 

de atuação de outras empresas situadas no território.  

O que independência e autonomia não significam no contexto da IBS 

 

● Que o TFI toma decisões em relação ao que as pessoas, empresas, poder público, 

instituições, associações e quaisquer outros atores que influenciam direta ou 

indiretamente na realidade de Barcarena querem fazer em Barcarena; 

● Que o TFI não presta contas para a Hydro sobre a destinação dos recursos investidos 

na IBS; 

● Que o TFI não informa a Hydro sobre as atividades desenvolvidas com os recursos 

investidos pela empresa, tais como: 

○ Número de encontros 

○ Número de participantes por encontro 

○ Pautas dos encontros 

○ Falas despersonalizadas dos participantes 
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● Que o TFI não envolve os atores do território, tais como empresas, poder público e 

comunitários, para tomar decisões - a participação é a base do trabalho realizado 

pela IBS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
                                                                                                             
                                                                                                  
 
                                              
    
 

                                                                                                            ANO 1- 2018|2019 
                                                                                                                                                                                                

 
 

10 

Conceitos & Práticas 

Teoria da Mudança da IBS 

 

Se um time facilitador colocar energia em cultivar, desenvolver e institucionalizar 

progressivamente mais práticas colaborativas rigorosas e em criar a infraestrutura 

necessária à ação coletiva efetiva - de forma adaptada às forças, necessidades e 

aspirações dos indivíduos e instituições em Barcarena - ENTÃO mais e mais coalizões 

efetivas para mudança social positiva emergirão e se sustentarão. 

A teoria da mudança no tempo 
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Práticas colaborativas rigorosas 

 

Dizem respeito a um fazer coletivo que envolva no processo de tomada de decisão todas as 

partes afetadas por ela. O “rigorosas” relaciona-se com a complexidade de um processo 

como esse, isto é, fazer dessa forma exige dedicação, investimento de tempo e energia das 

partes, e metodologias que facilitem a compreensão mútua e a coordenação de ações. 

 

A estratégia escolhida até o momento para concretizar tais práticas são, especialmente, os 

grupos de diálogo, em que pessoas e instituições de Barcarena se reúnem em torno de uma 

questão comum e decidem o que querem fazer juntos com vistas às necessidades coletivas 

de mudança positiva do território.  

 

É envolvido quem tem interesse e/ou é afetado pela questão. Existem questões menos 

complexas, que afetam menos atores (ex: Como as mulheres de Cupuaçu podem se 

coordenar para vender artesanato?); e questões mais complexas, que afetam mais atores 

(ex: Como diversificar as formas de geração de renda da população local de Barcarena?). 
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Infraestrutura necessária à ação coletiva efetiva 

 

A IBS parte da premissa que a ação coletiva só é efetiva quando: 

● Há informações confiáveis, críveis e compreensíveis a todos os atores envolvidos na 

questão; 

● Há capacidade e competência para lidar com conversas difíceis, compreensão de 

diferenças e moderação de conflito destrutivo e violência; 

● Há capacidade, competência e recursos para que atores diversos planejem, ajam e 

alcancem resultados coletivamente.  

O papel do time facilitador interino  

 

Inicialmente Com o desenvolvimento da IBS 

● Promover, liderar e facilitar as 

práticas colaborativas rigorosas; 

● Prover as estruturas que viabilizem 

os três pontos relacionados à 

infraestrutura. 

● Criar condições para o 

desenvolvimento e capacitação de 

atores locais para que assumam esse 

papel de facilitação no futuro, de 

modo que não seja mais necessária a 

participação do TFI.  

 

O modelo temporal do processo de liderança sobre os esforços de mudança (referente à 

Teoria da Mudança) passa pelas seguintes etapas: 

 

Momento 1. TFI exerce a liderança: promove abordagens “sensíveis ao conflito”, com 

transparência e consultas às pessoas de Barcarena.  
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Momento 2. TFI compartilha a liderança: constrói reflexão deliberadamente e incentiva a 

apropriação em todos os princípios e processos de trabalho.  

 

Momento 3. TFI entrega a liderança às pessoas de Barcarena: constrói consenso sobre e 

incentiva a apropriação sobre governança, estruturas e processos da IBS.  

 

Ao longo do processo, busca-se a ampliação e descentralização progressiva da liderança 

para a mudança. Isso significa que, ao longo do tempo, cada vez mais o “poder” do TFI se 

dilui. 

 

Que decisões o TFI tem autonomia para tomar, especialmente, no momento 1? 

● Do encaminhamento de demandas que chegam para a IBS indicando potenciais 

caminhos de solução caso a questão não seja típica de ser tratada com a ajuda da 

IBS; 

● Do processo e preparação dos espaços de diálogo; 

● Da forma com que se organiza e usa os recursos financeiros; 

● A partir de solicitações das pessoas de Barcarena e percepções de equipe, o time 

facilitador decide onde realizar ações referentes a cada frente da IBS (ex: 

alavancagem de capacidades locais), quais formações realizar e quando realizá-las, 

quando e onde realizar encontros de grupos e Encontrões, quais comunidades visitar. 

Que decisões o TFI não tem autonomia para tomar, especialmente, no momento 1? 

● Definir quais projetos serão financiados pelo Fundo de 100 milhões; 

● As ações coordenadas por participantes de uma mesa (ex: convidar a Secretária para 

uma conversa);  
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● Quais questões ou ações devem ser priorizadas por um grupo de trabalho, qual deve 

ser a agenda de atuação de um grupo.  

 

Todas as decisões tomadas pelo time facilitador são informadas por processos participativos 

criados pela equipe e/ou por consulta a participantes da IBS - via conversas individuais ou 

reuniões de grupos-, e/ou análise de oportunidades e riscos a partir da experiência do time. 

 

Tais estruturas alimentam e dão suporte às práticas colaborativas rigorosas. 
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Uma representação gráfica da IBS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os círculos verdes correspondem às práticas colaborativas rigorosas.  

Os retângulos marrons correspondem a infraestrutura necessária à ação coletiva.  
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O jeito IBS de agir  

Atuar em contexto complexo: ação-aprendizagem.   

 

 

Prototipar, experimentar, testar.   

 

1. Parte-se de uma hipótese. No contexto IBS, a hipótese inicial é a própria Teoria 

da Mudança;  

2. Testa-se a hipótese. Para definir o teste, buscam-se referências. Pode-se buscar 

livros, estudos anteriores, fazer pesquisas em campo, conversar com as pessoas de 
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um local específico, etc. Definem-se formas de avaliar o teste, de acordo com sua 

intenção; 

3. Avalia-se o resultado. Faz sentido para o contexto? No caso, para Barcarena. 

4. A partir da avaliação, é possível reformular a hipótese inicial, criar novas hipóteses 

derivadas, definir novos testes e formas de avaliação; 

5. O processo é repetido até o momento em que se julga necessário parar de 

iterar/testar. Um sinal para chegar a essa conclusão poderia ser a interpretação de 

que os experimentos já seguem mesmos padrões que podem ser observados ao longo 

do tempo.  

Princípios de atuação IBS 

 

A IBS é guiada por princípios de atuação que regem sua conduta interna e externa - junto 

a todos os públicos interessados - e a de todos os indivíduos e instituições que somam 

esforços na sua realização. Os princípios da IBS são:  

 

1. Inclusividade. Engajamo-nos ativamente para envolver, de forma aberta e transparente, 

todos e todas que queiram construir uma Barcarena melhor; 

2. Coragem. Iremos enfrentar os temas que mais nos importam corajosamente e ter as 

conversas que precisam acontecer, mesmo que elas sejam difíceis;  

3. Foco nos mais vulneráveis. Trabalhamos para que temas relevantes para os mais 

vulneráveis sejam incluídos e priorizados; 

4. Diversidade. Valorizamos as diferenças em perspectivas e aceitamos que ninguém é dono 

da verdade; 

5. Reconhecimento e apreciação da potência do território. Reconhecemos que há fortalezas 

e capacidades em Barcarena e nosso trabalho é trazê-las à tona e dar-lhes visibilidade, ao 
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mesmo tempo em que trabalhamos no desenvolvimento de novas capacidades necessárias 

à uma Barcarena melhor; 

6. Autonomia e Empoderamento. Honramos a contribuição que cada um e cada uma oferece 

e incentivamos a autonomia e o empreendedorismo dos atores na implementação de todos 

os princípios aqui listados, na construção de ideias e projetos e na multiplicação dos esforços 

empreendidos, de forma a transformar a realidade local de forma ampla; 

7. Rigor. Nossa prática é informada por informações robustas, análise, expertise e por 

experiências coletadas. As metodologias, ferramentas e experiências desenvolvidas na 

Iniciativa Barcarena Sustentável estão disponíveis para uso público; 

8. Confiança. As decisões e ações são transparentes e compreensíveis a todos e todas; 

9. Trabalho estruturante e com visão de longo prazo. Oferecemos apoio na facilitação de 

diálogos, construção de pontes e desenvolvimento de projetos que apoiem as pessoas a 

continuarem a trabalhar juntas de forma efetiva, por várias décadas. Sabemos que existe 

interdependência entre as pessoas, os temas, os desafios e as soluções; 

10. Corresponsabilidade e espírito de aprendizagem. Nos engajamos regularmente em 

processos de monitoramento e avaliação participativa para prestação de contas das nossas 

ações e dos compromissos assumidos entre os vários participantes, e aprendizagem sobre 

as nossas práticas; 

11. Acesso a direitos. Encontramos formas de trabalhar que permitem a todos acessar seus 

direitos. 

Institucionalização 

 

São as ações ou processo de estabelecer algo como uma convenção ou norma em uma 

organização ou cultura. (https://www.lexico.com/en/definition/institutionalization).  

De uma maneira mais simples: algo que se torna o “jeito normal de fazer as coisas”. 
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Marco de institucionalização da IBS 

 

A IBS parte de uma teoria de mudança, que define como condições para uma Barcarena 

com mais coalizões para mudança positiva a (i) institucionalização de práticas colaborativas 

rigorosas e a (ii) existência de uma infraestrutura que dê suporte a essas práticas. 

 

O marco é a avaliação de que (i) e (ii) estão suficientemente maduros para que o time 

facilitador interino inicie o processo de transição para o time facilitador permanente. Tal 

análise é realizada a partir de processos participativos de Monitoramento & Avaliação.  

Formalização da IBS 

 

É a formalização por escrito da estrutura da IBS. Seu propósito é de ser um guia para a 

continuidade da IBS. Este registro terá como conteúdo: 

 

● Descrição de princípios e atitudes - o “jeito de fazer” na IBS; 

● Descrição das metodologias utilizadas; 

● Descrição do modelo de gestão e tomadas de decisão; 

● Descrição do modelo financeiro da operação.  

 

Essa formalização será realizada a partir do marco do início do processo de transição entre 

time facilitador interino e time facilitador permanente. 
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Termos técnicos utilizados na IBS 

Instituição 

 

Um complexo de posições, papéis, normas, valores e padrões de atividades humanas 

relativamente estáveis alocados em tipos particulares de estruturas sociais. Normalmente, 

nascem como soluções para problemas fundamentais de produção de recursos para a 

subsistência, para a reprodução humana e para viabilizar estruturas de sociedade dado o 

ambiente em que se localiza. Tradução livre de: https://plato.stanford.edu/entries/social-

institutions/ 

Vulnerabilidade Social 

 

Vulnerabilidade social é um conceito multidimensional que se refere à condição de 

indivíduos ou grupos em situação de fragilidade, que os tornam expostos a riscos e a níveis 

significativos de desagregação social. Relaciona-se ao resultado de qualquer processo 

acentuado de exclusão, discriminação ou enfraquecimento de indivíduos ou grupos, 

provocado por fatores, tais como pobreza, crises econômicas, nível educacional deficiente, 

localização geográfica precária e baixos níveis de capital social, humano, ou cultural, dentre 

outros, que gera fragilidade dos atores no meio social. 

 

Vulnerabilidade social refere-se ao impacto resultante da configuração de estruturas e 

instituições econômico-sociais sobre comunidades, famílias e pessoas em distintas 

dimensões da vida social. Crises econômicas, debilidade dos sistemas de seguridade e de 

proteção social e fenômenos de precariedade e instabilidade laboral intensificam a 
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dificuldade enfrentada por indivíduos e grupos em sua inserção nas estruturas sociais e 

econômicas, gerando uma zona instável entre integração e exclusão. 

 

Vulnerabilidade social traduz-se na dificuldade no acesso à estrutura de oportunidades 

sociais, econômicas e culturais que provêm do Estado, do mercado e da sociedade, 

resultando em debilidades ou desvantagens para o desempenho e mobilidade social dos 

atores. As desvantagens com respeito às estruturas de oportunidades resultam em um 

aumento das situações de desproteção e insegurança, o que põe em relevo os problemas 

de exclusão e marginalidade. (http://www.gestrado.net.br/?pg=dicionario-

verbetes&id=235) 

Capital 

 

Consiste em ativos econômicos, culturais ou sociais que se reproduzem e promovem 

mobilidade social numa sociedade estratificada. 

(http://www.socialcapitalgateway.org/sites/socialcapitalgateway.org/files/data/paper/201

6/10/18/rbasicsbourdieu1986-theformsofcapital.pdf) 

Capital Social 

Atributos próprios das organizações sociais, como sejam as redes, as normas e a confiança, 

que são facilitadores da ação e cooperação tendo em vista o benefício mútuo. (Putnam, Robert D. 

1995. “Bowling alone: America’s declining social capital.” Journal of Democracy 6: 65-78) 

Plataforma 

Um conjunto de ações ou ideias que formam a base para um desenvolvimento no futuro. 

No caso da IBS, plataforma diz respeito a todo o ecossistema que viabiliza a Teoria de 
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Mudança da IBS (todas as frentes de ação – que podemos chamar de mesas - e atividades 

meio que as apoiam), mais o Fundo de 100 milhões. 

Sensibilidade ao conflito 

 

Sensibilidade ao conflito refere-se à habilidade de uma organização de: (i) compreender o 

contexto no qual opera; (ii) compreender a interação entre suas intervenções e o contexto; 

e (iii) agir a partir dessas compreensões, de maneira a evitar impactos negativos e 

maximizar impactos positivos no conflito (https://www.cdacollaborative.org/wp-

content/uploads/2016/02/A-Distinction-With-A-Difference-Conflict-Sensitivity-And-

Peacebuilding.pdf).  

 

O modelo Cynefin 

 

O modelo conceitual Cynefin é utilizado para apoiar processos de tomada de decisão. 

Oferece cinco contextos ou domínios diferentes para isso – o óbvio, o complicado, o 

complexo, o caótico e a desordem - que contribuem para identificar situações e 

compreender comportamentos dos envolvidos nela. O modelo é baseado em pesquisas de 

teoria de sistemas, teoria de complexidade, teoria de redes e teorias de aprendizagem 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Cynefin_framework).  

 

A palavra Cynefin é de origem galesa e remete aos múltiplos fatores em nossos ambientes 

e experiências que nos influenciam de formas que nunca compreenderemos completamente 

(https://cognitive-edge.com/videos/cynefin-framework-introduction/) 
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