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Polarização: A 
identidadeversus 
a desigualdade

Se a desigualdade foi o que provocou as manifestações sociais de 2019,

por que as pessoas se manifestaram nesse momento e não antes? Os

cidadãos parecem perceber a realidade de maneira diferente dos

indicadores conhecidos.

1
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A percepção de desigualdade em relação à lei, às

instituições, ao governo, somada ao fator de identidade

quando se registram mudanças na intensidade de suas

variáveis (visibilidade, empoderamento, confiança,

dignidade), pode dar a pista para traçar tendências em

temas de polarização e insatisfação social.

No final de 2019, os cidadãos da região davam mostras

de insatisfação, reclamando mais serviços e de melhor

qualidade e mais oportunidades de mobilidade social. O

caso do Chile, onde os protestos foram de grandes

proporções e cujo gatilho identificado foi o aumento do

preço do transporte público, talvez tenha sido o que mais

moveu a opinião pública.

Os protestos no Chile [1] começaram em outubro de 2019

e foram considerados a mais séria insatisfação civil no

país desde a década de 1990 [2]. Diante desse cenário, os

meios de comunicação, os acadêmicos e os políticos de

oposição coincidiram em identificar a desigualdade como

a causa do descontentamento social. Ainda que esse

enfoque seja inegável e correto, ao observar a realidade

pela perspectiva técnica da participação cidadã

acreditamos que talvez não seja a única hipótese

possível, ou que certamente não seja suficiente, por si só,

para compreender a realidade.

Nesse sentido, por exemplo, comparando os índices de

desigualdade em países considerados de nível de

desenvolvimento similar, como México e Chile, o

coeficiente de GINI [3] de 2018 indicava que ambos

tinham níveis semelhantes de desigualdade de 45,4 e 46,

respectivamente [4].

Ambos são países membros da Organização para a

OCDE e o Chile teve um dos Índice de Desenvolvimento

Humano (IDH) mais altos na região por quase 30 anos

[6]. Em 2018, esse índice foi de 0.847 (ver gráfico #1), em

comparação com um IDH do México de 0.767. Em termos

de estabilidade política, eficácia do governo e estado de

direito, o Chile teve resultados melhores em relação ao

México nos últimos 20 anos [7] em cada uma das

categorias (ver gráficos #2 e #3).

Gráfico 1: Índice de Desenvolvimento Humano (Chile e México) [5]

1

Segundo o Banco Mundial, entre 2000 e

2019 o Chile reduziu sua pobreza de 30%

para 6,7%. O país também havia sido

considerado um exemplo na região por ter

um modelo econômico baseado no livre

mercado e no investimento privado. Era

visto como uma referência de

desenvolvimento em um continente

marcado por sérios problemas

socioeconômicos[12]. Em 2019, o

Democracy Index da revista The Economist

classificou o Chile como um dos únicos três

países na América Latina que se

encontravam no grupo das democracias

plenas [13].

Em outubro desse mesmo ano, a BBC

informou que, de acordo com um estudo da

CEPAL, “os 1% mais ricos do país

concentravam 26,5% da riqueza em 2017, ao

passo que os 50% de famílias de menor

renda detinham apenas 2,1% da riqueza

líquida do país”. Nesse mesmo período, o

Instituto Nacional de Estatísticas do Chile

indicava que metade dos trabalhadores do

país recebiam um salário mensal igual ou

menor que US$ 562 por mês. Ou seja,

apenas um pouco mais que o salário mínimo

de então (US$ 423).

Se considerarmos por um momento a

hipótese de insatisfação social gerada pela

desigualdade como causa exclusiva, e

sempre em vista desses indicadores, as

possibilidades de descontentamento eram

mais altas no México do que no Chile, mas a

realidade dos cidadãos não refletiu isso.

Esse fator não é insignificante. Pareceria

indicar que, pela perspectiva dos cidadãos,

as pessoas percebem a realidade de outra

maneira e se mobilizam por outras causas.

Gráficos 2 & 3: Indicadores de Governança Global 

(México & Chile) [10][11]
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Especialistas em governança e economistas consideraram

o Chile o exemplo de estabilidade social e econômica na

região por vários anos. Os dados mais recentes da OCDE

mostram que ambos os países, como mencionamos, têm

o mesmo coeficiente de GINI, ou nível de desigualdade,

de 0.46 [8][9], quando a desigualmente é medida como

um número entre 0 e 1.

Quanto mais perto de 1, mais desigualdade existe no país.

Olhando uma vez mais para os indicadores de governo já

mencionados, o Chile apresentou melhor governança que

o México, estando cerca de 50% acima, enquanto o

México supera o Chile no indicador de qualidade

regulatória.
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QUADRO DA SITUAÇÃO:
• 6 de outubro: Aumento da tarifa do Metrô de Santiago.

• 7 de outubro a 18 de outubro: Devido à nova tarifa, estudantes e jovens

organizados começaram a realizar manifestações expressivas no Metrô de

Santiago. O número de participantes aumentou com o passar dos dias,

resultando em incidentes dentro do metrô e confrontos com a polícia.

• Em 18 de outubro a situação mudou quando foram interrompidas as operações

de todo o Metrô de Santiago devido ao recrudescimento dos confrontos entre os

estudantes e a polícia. Isso resultou na declaração de um estado de emergência e

toque de recolher por parte do governo nacional. Os protestos aumentaram em

todo o país sem uma figura central de liderança e com a incorporação de

diversos níveis sociais.

• Em 25 de outubro, mais de um milhão de chilenos e chilenas saíram às ruas

pedindo a renúncia do presidente.

• Em 28 de outubro, o presidente Piñera trocou oito membros de seu gabinete e

revogou a declaração de estado de emergência.

• Em 15 de novembro, membros do governo anunciaram um referendo nacional,

que aconteceria em 26 de abril de 2020, sobre uma nova Constituição para o

país. Devido à declaração da pandemia global em março de 2020, o referendo

nacional foi adiado para outubro de 2020.

Depois de escutar centenas de milhares de

expressões das pessoas, percebemos que havia

mudanças de variáveis na realidade. Escutamos

que os cidadãos expressavam conceitos como “não

nos enxergam”, “não existo”, “eu não conto”. Isso

foi conceitualizado e agrupado por nós como a

capacidade de agência (empoderamento), a

percepção do próprio valor (dignidade), a

delegação de decisões (confiança) e a sensação de

ser importante não como um número, mas como

uma voz que tem valor (visibilidade).

A partir dessa lógica, que constitui a identidade das

pessoas, notamos que de fato havia um maior

volume e intensidade de comentários no sentido de

um descontentamento crescente e cada vez mais

pronunciado (ver gráfico #5).

Em 25 de outubro de 2019, os cidadãos marchavam na

Plaza Italia de Santiago no que foi chamado de “a

maior manifestação da história”. La Deutsche Welle

informou que cerca de um milhão de pessoas se

reuniram no centro da capital. Diferentemente de 2011,

quando já haviam sido registradas manifestações

expressivas centradas nas reivindicações da época,

referentes ao sistema educacional, a insatisfação

popular de 2019 não teve centralização estudantil ou

associações que liderassem o protesto.

A hipótese da desigualdade, portanto, sem dúvida está

correta. Ela não consegue, porém, explicar o fenômeno

pela perspectiva técnica dos cidadãos. A desigualdade

era um fator preexistente e constante, então por que

acabou sendo decisiva nesse momento e não em

outro? O que mudou? Por que em utros países com

indicadores similares os cidadãos optaram por outros

caminhos?

Tomando o caso chileno como ponto de partida para

entender o fenômeno e com o objetivo de

compreender temas de polarização, aprender mais e

manter uma proximidade com as pessoas, começamos

a estruturar a realidade de um modo que nos

permitisse detectar mudanças referentes a temas

centrais como educação, inclusão social, mobilidade e

pobreza [14].

Assim, analisamos e processamos o que as pessoas

disseram de 31 de julho de 2019, passando por 6 de

outubro, data em que houve o aumento das tarifas do

transporte, fato identificado como gatilho dos

protestos, até 18 de outubro, quando aconteceram as

manifestações mais intensas. Utilizando os parâmetros

de medição conhecidos, como desigualdade e

governança, mencionados anteriormente, seria de

esperar que um protesto com a intensidade e alcance

que teve o do Chile pudesse ter sido previsto com pelo

menos algumas semanas, senão meses, de

antecedência.

Como podemos observar no volume de conversas

registrado (gráfico #4) desde o final de julho, não se

percebe um aumento drástico na participação dos

cidadãos nas redes até que ocorre uma mudança em

meados de outubro. Embora o aumento da tarifa tenha

acontecido em 6 de outubro, o volume e intensidade

das conversas dos cidadãos registrou picos

pronunciados apenas em 13 e 14 de outubro.

Gráfico #4 Volume de conversas no Chile (julho a março)

Gráfico #5 Volume de conversa no Chile (outubro)

Tendo isso em conta, observamos que, se lermos a

realidade dos cidadãos unicamente pelas lentes da

desigualdade, muitas vozes são invisibilizadas. A

realidade demostrou que o grau dessas lentes não é

suficiente para prever o nível de insatisfação. Com

as ferramentas que temos, não parece ser possível

compreender “onde dói” para as pessoas, quais são

suas “lutas cotidianas”. Essa falta de compreensão

inversamente proporcional à rapidez com que as

pessoas denunciam seu descontentamento poderia

explicar um dos fatores da crescente falta de

confiança nos governantes e até, também como

hipótese, da polarização crescente. As pessoas

saem à rua e são paradoxalmente vistas, escutadas,

incluídas. Parecem recuperar seu senso de

identidade, reconhecem-se em seu valor, seu poder

de agência se visibiliza e visibiliza o outro.

A falta de correlação entre os indicadores e a

realidade nos estaria indicando que a

hiperconectividade trazida pelas novas tecnologias,

cujo uso amadureceu de forma constante durante

os últimos 15 anos [15], potencializa o papel da

força dos cidadãos também como uma identidade.

O descontentamento se expressa em tempo real, as

preocupações são expressas em tempo real e os

cidadãos se organizam quase em tempo real, mas

as respostas não acontecem com igual velocidade.
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A predição de eventos é

sempre baseada em

parâmetros de análise

incompletos. Também

seria um erro tomar uma

hipótese e descartar

outra em um momento

de grandes mudanças

impulsionadas pela

pandemia. O que

acreditamos é que

poderia haver uma

relação e interação entre

essas quatro variáveis

identitárias, agregando-

as aos índices de

desigualdade em um

contexto de crescente

polarização social.

CONCLUSÕES INICIAIS:

Nessa realidade relativamente recente, o conceito de identidade

incluiria “por que” e “para que” os cidadãos se identificam com um

governo, com um grupo racial, social ou religioso a que pertençam ou

desejem pertencer, ou com uma corrente de pensamento, ou um

movimento. Essa identificação contém as variáveis que, ao ter sua

intensidade alterada, podem estar levando a uma mudança no

comportamento.

Voltando ao caso chileno, parece fortalecer-se a hipótese de que,

embora aparentemente tenha sido o aumento da tarifa do transporte

que deu início ao protesto, e sem dúvida esse foi um gatilho, a

realidade não foi aliviada quando o governo retirou a medida e não

conseguiu, com isso, reduzir a avalanche de protestos [16]. No

mesmo período, o cenário popular vivido em Hong Kong foi similar,

com gatilhos referentes a medidas do governo que, uma vez

retiradas, também não diminuíram o volume e intensidade da

participação em formas de protestos, unificando, como no caso

chileno, grupos de pessoas atrás de um hino/identidade – literal e

metaforicamente – comum [17].

Podemos deixar nosso trabalho como especialistas em

desenvolvimento para nos dedicar ao oráculo com base apenas no

conhecimento das percepções e sentimentos das pessoas?

Definitivamente não. A previsão dos eventos sempre está baseada

em parâmetros de análise incompletos. Seria também um erro adotar

uma hipótese e descartar outra em um momento de grandes

mudanças impulsionadas pela enormidade da pandemia sanitária.

O que acreditamos é que pode existir uma relação e interação entre

essas quatro variáveis de identidade, somando-as aos índices de

desigualdade em um contexto de crescente polarização social [18].

Com a chegada da crise sanitária da COVID-19, as manifestações

pararam. Na superfície, a pandemia produziu um objetivo comum.

Tanto os cidadãos como o governo se uniram em seu objetivo de

achatar a curva. A relação entre a desigualdade e a identidade,

conforme o que definimos anteriormente e que acreditamos ter

impulsionado os eventos de 2019, estão potencialmente latentes [19].

1. A falta de sincronização da rapidez com que os cidadãos se

manifestam não corresponde à leitura habitual dos governos,

empresas e analistas.

2. Essa falta de sincronização está gerando problemas. Quando o

descontentamento vai se acumulando, acaba ficando tarde demais

e os problemas se ampliam, ultrapassando até mesmo as fronteiras

do país de origem. Ao mesmo tempo, essa falta de sincronização

acentua a polarização, a quebra da confiança e, sem confiança, os

governos perdem a capacidade de implementação e, portanto, de

comando no espaço de muito poucos dias.

Estamos trabalhando

para modelar e visualizar

indicadores mais estáveis

que contribuam para nos

alertar sobre tendências

referentes às mudanças

dessas variáveis a fim de

ajudar a reduzir a

polarização e aumentar a

coesão necessária para os

passos a seguir entre

governos, setor privado e

cidadãos.

4. As mudanças na intensidade das variáveis de identidade de uma

pessoa parecem estar diretamente relacionadas a uma participação

cidadã efetiva no sentido de uma mudança construtiva ou de uma

transformação violenta.

5. A percepção de desigualdade em relação à lei, às instituições, ao

governo, somada ao fator de identidade quando se registram

mudanças na intensidade de suas variáveis (visibilidade,

empoderamento, confiança, dignidade), pode oferecer a pista para

traçar tendências em temas de polarização e insatisfação social.

3. A realidade parece estar sugerindo que os indicadores que temos

não conseguem abranger temas cívicos complexos, como as

variáveis que acreditamos que formam a identidade/polarização

individual e de grupo.
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Em tempos de transformações rápidas, um processo sólido de tomada de
decisões deve considerar alternativas e antecipar o imprevisto. A análise
das fontes de incerteza permite identificar riscos e oportunidades, adaptar-
se e fazer com que os processos de tomada de decisão sejam “à prova do
futuro”.
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O processo de alfabetização digital avançou 5

anos em apenas 8 semanas [21] durante a crise

sanitária. Esse fator acentua ainda mais a

urgência de dispor da infraestrutura que permita

enfrentar a lacuna tecnológica que afeta

desproporcionalmente as áreas rurais em

comparação com as urbanas, os pobres em

relação aos ricos, as mulheres em relação aos

homens, os jovens em relação aos adultos mais

velhos [22]. Estima-se que aproximadamente

metade da região esteja em grande medida

desconectada. Países como Brasil, Argentina e

México têm uma porcentagem próxima a 87% de

conectividade online, ao passo que Haiti, El

Salvador e Guiana se encontram cerca de 40

pontos percentuais abaixo nesse item.

Mesmo assim, é também verdade que a

participação cidadã online é a realidade de

milhões de e-cidadãos/ãs. Em 2019, a região da

América Latina e Caribe foi o quarto maior

mercado online regional em termos de número

de usuários, atrás da Ásia, Europa e África. Em

junho desse ano, havia mais de 450 milhões de

usuários da Internet na região, em comparação

com 200 milhões em 2010.

Nessa e-participação não é necessária uma figura

central de liderança como os esquemas de

governança conhecidos. Essa participação

maciça está dando forma a novas maneiras de ter

impacto sobre a realidade, em que as instituições

não são a exceção, e em que os novos cenários

nos estão pedindo para ser bilíngues. Uma ponte

entre a forma de governança como a

conhecemos agora e outra que inclua o papel do

cidadão com mais poder. Com um “hashtag”, os

cidadãos acompanham causas sem hierarquias

nem representantes concretos e podem reunir

centenas de milhares de pessoas em movimentos

fluidos que definem agendas nacionais e

internacionais como se viu nos movimentos de

gênero como #MeToo, #NiunaMenos, ou de

inclusão como #BlackLivesMatter.

As principais tendência que foram

selecionadas e que muito provavelmente

darão forma à relação Estado-Cidadãos-

Setor Privado nos próximos 15 anos foram

entendidas como macrotendências:

- Erosão da confiança nas instituições:

• O orgulho que um/uma residente da ALC

tem de seu sistema político caiu, em média,

6,8 pontos percentuais de 2010 a 2019[23].

• A satisfação pública com o funcionamento

da democracia também diminuiu, enquanto

o apoio aos golpes de estado executivos (ou

seja, que o Executivo feche o Congresso)

manteve-se em ascensão[24].

• Todos os indicadores de confiança nos

partidos políticos, congressos nacionais,

executivo e eleições se mantiveram entre

um baixíssimo 28,2% e frágeis 45,5% e

apresentam uma importante erosão na

última década[25].

2
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Como premissa prévia, todos os

atores do desenvolvimento movem-

se em um contexto global e

regional de rupturas constantes.

Reunimos um grupo de

especialistas multidisciplinares,

internos e externos ao Grupo BID,

que trouxeram suas perspectivas e

se lançaram ao exercício de desafiar

o conhecimento convencional sobre

a participação cidadã para estudar

tendências e identificar os fatores

que definiriam o panorama regional

no futuro .

Trabalhamos com base no enfoque de

planejamento por cenários futuros de Oxford,

com as lentes dos temas de participação cidadã

de forma sistêmica. Preparamos diferentes

configurações factíveis em um exercício de

questionamento da maneira como nós, os atores

do desenvolvimento, estabelecemos nosso

vínculo com os cidadãos no presente. Assim

como escutar os cidadãos contribui para

compreender em tempo real “onde dói” para as

pessoas e onde há oportunidades para melhorar,

o uso de metodologias prospectivas para

adiantar-se a acontecimentos futuros contribui

para reagirmos e nos adaptarmos de maneira ágil

no presente a cenários factíveis e realistas. A

análise das fontes de incerteza permite identificar

riscos e oportunidades, adaptar-se e fazer com

que os processos de tomada de decisão sejam “à

prova do futuro”[20].

CÍVICA iadb.org/pt/sociedade-civil/home
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- Proeminência de grupos identitários por fatores

geracionais, étnicos, de gênero, socioeconômicos, entre

outros

• A exclusão e desigualdade continuam sendo fatores

geradores de novos grupos e coalizões identitárias, que

mobilizam agendas políticas.

• Por exemplo, os jovens de estratos socioeconômicos

altos, instruídos e residentes em cidades são mais

propensos a participar de assuntos políticos pelas redes

sociais[30], gerando narrativas de identidade específicas

por essa via.

• Surgem perguntas como: qual será o impacto social,

econômico e cultural das mudanças demográficas na ALC?

Qual será a influência das pressões do envelhecimento

populacional e da crescente desigualdade entre os

cidadãos? Que implicações isso terá?

Adaptarmo-nos para manter relevância:

Os cenários e os insumos utilizados para construí-

los não representam necessariamente a opinião do

Grupo BID ou de sua Diretoria. Não são

recomendações nem previsões, mas ferramentas

para questionar o status quo e facilitar conversas

estratégicas entre os atores do desenvolvimento da

América Latina e do Caribe.

A partir dessas tendências, foi feito um exercício de

criação de possíveis cenários futuros.

ESTAMOS EM 2035 :

Que acontecera se chegasse o ano 2035 e…

PARCERIAS CÍVICO PRIVADAS

____

…a relação entre empresas e cidadãos está mais forte do

que nunca na América Latina e Caribe. Depois da pandemia

de 2020, os governos continuaram se esforçando para

aumentar a confiança dos cidadãos.

Em algumas áreas, um número crescente de empresas

ágeis aproveitou o desafio para oferecer serviços centrados

nos cidadãos, preenchendo os vazios do poder.

Essas empresas se agruparam em poderosos

conglomerados que compreendem as

necessidades e as dificuldades dos cidadãos.

Elas investem em tecnologias de Inteligência

Artificial e Coletiva e monitoram os

comentários online de muito perto para

adaptar sua oferta. A confiança dos cidadãos

se voltou para essa nova forma de negócios,

que ficou conhecida como “parcerias cívico-

privadas” ou “PCP”.

As iniciativas lideradas pelos cidadãos

aparecem e desaparecem com fluidez.

Grandes quantidades de indivíduos que

participam online mobilizam recursos

eficientemente e criam novas formas de

startups para atender desafios sociais de

modo rentável. Esses entes cidadãos

fortalecidos substituíram as organizações de

pressão e conseguem influir em governos,

empresas e em outros grupos de cidadãos.

O acesso à Internet alcançou cada canto da

região e o mercado online prosperou. O apoio

maciço consolidou as PCP na região. Elas

contam com fundos e big data, e

compreendem as percepções e preocupações

dos cidadãos, reagindo a suas necessidades

de imediato.

Com a ascensão das PCP, melhorou a

percepção de empoderamento e visibilidade

dos cidadãos, enquanto as funções dos

governos se reduziram gradualmente. Muitos

governos agora subcontratam diversos

serviços básicos. Muitas funções

parlamentares foram substituídas por

participação direta. Por meio de tecnologias

de blockchain, os cidadãos elaboram e votam

em novas leis.

- Polarização crescente, acentuada pela transformação

digital:

• Líderes com posições ideológicas extremas têm mais

seguidores no Twitter do que os mais moderados, nos

Estados Unidos[26].

• As redes sociais podem contribuir para níveis

exacerbados de extremismo político[27].

• A exposição a ideias contrárias às próprias pode levar

uma pessoa a ir a um extremo ainda maior de polarização,

em especial aquelas que se identificam com ideias

conservadoras[28].

• Aqueles que usam as redes sociais para fins políticos na

América Latina e Caribe estão mais polarizados

ideologicamente do que as pessoas que não as usam. No

entanto, também é verdade que esse mesmo grupo é mais

tolerante no âmbito político e apoia em maior medida o

conceito de democracia do que aqueles que não fazem

parte dessa conversa [29].

CÍVICAiadb.org/pt/sociedade-civil/home
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As PCP têm códigos

rígidos de conduta

ambiental, social e de

governança corporativa,

graças a marcos de

corresponsabilidade

cidadã que facilitam um

escrutínio em tempo real.

Em algumas áreas, as

associações globais

oferecem uma alternativa

ao multilateralismo

anterior, respondendo a

problemas globais de

maneira conjunta, e

fazendo uso de sua

destacada capacidade de

coleta e análise de grande

volume de dados.

Em algumas áreas, há

grupos de cidadãos que

relatam entusiasmo com o

crescimento econômico,

mas a desigualdade

continua em ascensão. Há

reivindicações para que os

governos regulem os

preços dos monopólios e

as taxas de inflação.

Aumentam as tensões por

problemas de privacidade

e direitos digitais. Os

cidadãos reclamam

soluções.

PODERES HIPERLOCAIS

…a prestação de serviços hiperlocalizados é a norma

na América Latina e Caribe. A COVID-19 expôs os

desafios crescentes para os governos nacionais e

voltou o foco para os dirigentes locais.

Empreendedores, prefeitos e líderes religiosos

responderam à crise socioeconômica com inovação e

continuam oferecendo soluções para as necessidades

comunitárias com forte apoio dos cidadãos.

Milhões foram lançados na pobreza durante a crise,

vendo-se feridos em seu senso de dignidade e

identidade. A influência de grupos de cidadãos

organizados sob hashtags continuou crescendo, com

“greves virtuais” para fazer ouvir sua voz. Eles se

organizam em torno de concepções de identidade

coletivamente, sem líderes individuais. A quantidade

de idosos alcançou um recorde histórico e, assim, a

economia prateada deslanchou, ao lado da

alfabetização digital, alavancando agendas políticas

baseadas em diferenças geracionais. Especialistas

tecnológicos criaram novas plataformas para facilitar

a organização dos cidadãos em torno de temas

locais. Pouco a pouco, foi sendo renovado o sentido

de agência, visibilidade, dignidade e empoderamento

dos cidadãos.

Os grupos religiosos tradicionais criaram canais para

os gastos sociais, como clínicas e escolas

comunitárias, que reduziram a carga sobre os

orçamentos centrais. À medida que ganharam terreno

político, também se fortaleceram as tendências

conservadoras em temas de gênero e família,

ampliando as tensões com agendas liberais que

haviam ganhado terreno em décadas anteriores.

____

Os cenários e os insumos

utilizados para construí-

los não representam

necessariamente a

opinião do Grupo BID ou

de sua Diretoria. Não são

recomendações nem

previsões, mas

ferramentas para

questionar o status quo

e facilitar conversas

estratégicas entre os

atores do

desenvolvimento da

América Latina e do

Caribe.

CÍVICA iadb.org/pt/sociedade-civil/home



Algumas empresas estrangeiras se

associaram a governos locais para

oferecer assistência, em especial em

comunidades ricas em matéria prima, e

alguns governos estrangeiros

estabeleceram acordos bilaterais de

desenvolvimento com essas localidades.

Novas formas de administração

autônoma foram surgindo

paulatinamente e convivem com os

sistemas tradicionais de governança. As

regiões com determinados recursos

naturais se beneficiaram muito. Apesar de

isso causar um aumento das

preocupações, a demanda por lítio,

nióbio e cobalto disparou em nível

mundial, convertendo o Triângulo do lítio

no primeiro território autônomo em que

os cidadãos negociam dividendos

diretamente com as empresas, graças a

tecnologias que facilitam e utilizam a

Inteligência Coletiva. A princípio, os

governos nacionais resistiram às

autonomias. Mas, em vista de sua própria

capacidade limitada e sob a pressão de

comunidades ricas, empresas e líderes

locais, acabaram cedendo.

Os cenários e os insumos utilizados para construí-los não representam necessariamente a

opinião do Grupo BID ou de sua Diretoria. Não são recomendações nem previsões, mas

ferramentas para questionar o status quo e facilitar conversas estratégicas entre os

atores do desenvolvimento da América Latina e do Caribe.

As localidades menos prósperas continuam atrás

no acesso a serviços e ao mercado. Ainda

dependem de autoridades locais mais fracas e

de um investimento insuficiente por parte de

seus governos centrais. A conectividade e seus

serviços não aumentaram equitativamente; pelo

contrário, converteram-se em mais uma fonte de

disparidade socioeconômica.

Os custos de transações do setor privado

tradicional aumentaram. As empresas já não

negociam com governos centrais nem operam

sob marcos regulatórios nacionais: as economias

de escala diminuíram consideravelmente.

Em 2035, os cidadãos empoderados em

comunidades hiperlocalizadas indicam estar

satisfeitos com sua capacidade de influenciar

sua realidade de forma imediata, ter acesso a

novos empregos com empreendedores locais e

colaborar com as instituições hiperlocais

renovadas para encontrar soluções para

necessidades reais. As tendências sugerem que

a região continuará sua transição para

sociedades cada vez mais hiperlocalizadas, em

que a participação cidadã é essencial,

abordando desafios como a mudança climática,

o tráfico humano e as desigualdades

multidimensionais como uma tarefa pendente a

nível global.

2
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Os cenários e os insumos utilizados para construí-los não

representam necessariamente a opinião do Grupo BID ou de

sua Diretoria. Não são recomendações nem previsões, mas

ferramentas para questionar o status quo e facilitar conversas

estratégicas entre os atores do desenvolvimento da América

Latina e do Caribe.

____

POLARIZAÇÃO EM XEQUE MATE

…A América Latina e o Caribe continuam a apresentar uma

polarização extrema em vários níveis. Depois da pandemia, as crises

climáticas e socioeconômicas sacudiram o planeta. Os refugiados do

clima fogem do nível crescente do mar e vivem em condições

precárias, ao mesmo tempo em que existem bolhas de comunidades

abastadas. Em algumas áreas, a maioria sofre com as deficiências de

serviços, a escassez de água e energia. Há uma sensação

generalizada de apatia e de falta de agência. Uma lacuna foi se

formando:

Os “e-Cidadãos”, uma minoria e segmentados internamente,

participam ativamente da tomada de decisões por meio de

tecnologias de blockchain; acessam atendimento médico, bens,

serviços, e até votam, online. Por outro lado, os cidadãos

“desconectados” têm pouco acesso à tecnologia e seus serviços, o

que amplia as diferenças sociais entre os dois grupos.

As organizações da sociedade civil (OSC) também caíram em

extremos. Desde que a participação eletrônica direta disparou, as

ONGs tradicionais perderam relevância. As pessoas apoiam as

causas locais diretamente, sem intermediários. Algumas OSCs se

converteram em empresas sociais 2.0, adotando modelos de

pagamento por serviços e revertendo os ganhos para causas sociais.

Os grupos de cidadãos financiam iniciativas com doações

individuais em grande volume pelas redes sociais.

Generalizou-se o ressentimento contra os migrantes, que

aumentaram por causas políticas, mas, sobretudo, por desastres

naturais relacionados à mudança climática. Alguns grupos de

cidadãos com tendências ao extremismo os culpam de

sobrecarregar a capacidade governamental e a infraestrutura social.

O discurso de alguns líderes aumenta essa divisão. Os atores

políticos que se apoiam em políticas identitárias facilmente

neutralizam ou absorvem agrupamentos de cidadãos, consolidando

o poder de uns poucos.

As autoridades se associam a

empresas que coletam

quantidades enormes de

dados. Aproveitam a

capacidade das máquinas

para aprender com esses

dados e formular soluções

para desafios públicos.

Algumas autoridades, no

entanto, ainda adotam a

governança clássica. Em

algumas áreas, há uma

preocupação pública

generalizada, decorrente de

um sentimento de indiferença

que subestima o valor da

participação cidadã além do

voto. Outros adotam a nova

governança, incorporando

inteligência artificial, dados

abertos e participação cidadã

maciça em sua tomada de

decisões. Mas há

inquietações quanto ao uso

ético de big data. A princípio,

o setor privado aproveitou a

oportunidade de negócios de

oferecer serviços públicos

para os grupos vulneráveis.

No entanto, os fortes

controles governamentais e a

burocracia frustraram suas

intenções.

Os governos e as empresas

estão começando a utilizar

Swarm Intelligence: um

método para desenvolver

soluções para problemas de

desenvolvimento complexos

aproveitando o pensamento

conjunto de grupos de

cidadãos. Alguns grupos

cívicos a utilizam para fazer

chegar aos “e-Cidadãos” as

dificuldades dos

“desconectados” e formular

soluções baseadas em

evidências para moldar as

políticas públicas.

Agora que 2035 chega ao

fim, a região faz um balanço

das lições aprendidas desses

anos turbulentos. As

desvantagens da polarização

estão à vista de todos. Se o

tecido social está

enfraquecido, continua a se

enfraquecer, e as tensões

aumentassem até se tornar

insustentáveis, o que

mudaria?

CÍVICA iadb.org/pt/sociedade-civil/home
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A percepção: o elo
perdidopara 
compreender
temascívicos
complexos? 
Os cidadãos têm sua própria categorização de prioridades. A preocupação

principal e a percepção da causa de uma insatisfação nem sempre

coincidem ou encontram solução nas chamadas análises objetivas da

realidade.

1
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Como se viu no caso chileno de 2019, e na

intensidade de preocupações sobre temas

econômicos acima dos sanitários e em plena

pandemia, as pessoas priorizam temas que

podem estar fora do radar de indicadores

clássicos de medição do bem-estar social.

A identidade pode ser um dos fatores que

contribuem para a compreensão de temas

cidadãos complexos como a polarização. É

preciso ampliar a análise da realidade para

explicar fenômenos não menos complexos que

ocorrem mesmo quando seus gatilhos perdem o

efeito.

A pandemia da COVID-19 cria um panorama de

previsões muito difíceis não só na América

Latina e no Caribe, mas globalmente. Estima-se

que 100 milhões de cidadãos e cidadãs estarão

em risco de cair na pobreza até 2030 devido aos

impactos da mudança climática e de desastres

naturais. Teme-se que os impactos da crise

sanitária empurrarão 43 milhões de pessoas para

a pobreza enquanto, ao mesmo tempo, 52

milhões de pessoas passarão da classe média

para a classe baixa, fazendo retroceder o

trabalho social e econômico realizado durante

anos na região.

“Em tempos de incerteza, precisamos

contar menos com o que sabemos e

trabalhar mais no que não sabemos,

abertos para o fato de estarmos

despreparados”

Pela perspectiva técnica da participação cidadã,

os números acima também podem ser lidos de

outro modo. Os dados mencionados ou os que

indicam que cerca de 17 milhões de empregos

poderiam desaparecer, aumentando o setor

informal da economia de 56% para 62%,

traduzem-se em milhões de pessoas com uma

percepção e sentido da própria dignidade

seriamente prejudicados. Milhões de cidadãos e

cidadãs com uma autopercepção reduzida de sua

capacidade de ter um impacto sobre sua

realidade e de ser incluídos como parte da

solução e não do problema. Essas variáveis de

dignidade e empoderamento, bem como as de

visibilidade e de confiança pessoal, em seu grupo

e em seus governantes, são deterioradas por

esses números e previsões.

Na análise de milhões de dados que temos

acompanhado com o uso de Inteligência Artificial

(IA), pudemos encontrar indicadores mais

estáveis pela observação da realidade com as

lentes dessas variáveis. Por trás dos comentários

que as pessoas publicam na Internet [31], muitas

das percepções e preocupações multiplicadas

por milhões giram em torno de comentários que

expressam conceitos em frases simples: “não me

enxergam”, “não posso fazer nada em relação ao

que me acontece”, “sempre governam para os

ricos” ou, pior ainda, “eu não existo”.

Dessas centenas de milhares de comentários,

percebemos variáveis que, por sua intensidade e

volume, parecem indicar novas maneiras de analisar

e compreender a realidade. Tentamos analisar e ler a

realidade pelas lentes da dignidade, visibilidade,

empoderamento e confiança. Essas variáveis nos

indicam uma força cidadã que se aglutina ou se

polariza, que incentiva a ação em uma ou outra

direção: a identidade.

Ao ler esses comentários, é inevitável destacar a

insatisfação social, especialmente durante uma

pandemia que encontra as pessoas moral, física e

mentalmente cansadas, diante de um futuro de

enormes incertezas.

As pessoas expressaram suas

preocupações

Continuando com a análise de variáveis de

identidade, e antes de contrastar diferentes fontes de

dados com resultados de pesquisas e relatórios

estruturados, utilizamos a IA. Sem surpresa, em

meados de julho e início de agosto de 2020 as

pessoas centraram suas preocupações na segurança

sanitária, alcançando o pico mais alto com número

de sinalizações entre 21.000 e 26.000 (ver gráficos 1

e 2).

Gráfico 1: Preocupações por dia: junho a julho

1. Temas sanitários:

Gráfico 2: Preocupações por dia: agosto a setembro

2. Segurança econômica :

Superado o impacto inicial da pandemia e em uma

espécie de aceitação do novo normal, houve uma

redução de 45% em temas de segurança sanitária no

último bimestre do ano, começando em agosto de

2020 (ver gráficos 2 e 3). Uma vez mais sem

surpresa pelo ponto de vista lógico, mas sim pela

intensidade, a segurança econômica das famílias

destacou-se com 1/1000 das preocupações

expressas pelas pessoas e substituiu em outubro as

preocupações com segurança sanitária pela primeira

vez desde a declaração da COVID-19 como

pandemia (ver gráfico 3).
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“¡Essa professora é simplesmente notável! Parabéns à

Sra. McKoy-Phipps por pensar fora da caixa e pôr seu

coração e alma nesse projeto para ajudar as crianças

menos afortunadas em idade escolar. 

#TodosLosNiñosPuedenAprender” Jamaica[39]

No que ficou conhecido como o novo normal, entre

agosto e final de outubro de 2020 a segurança

econômica dos negócios e das famílias chegou a uma

média de 28% das conversas. Isso representa uma média

de mais de um milhão[32] de pessoas falando desse

tema nesse intervalo.

É interessante notar que, embora a pandemia estivesse

em pleno andamento, os sistemas de saúde

representaram apenas 23% das preocupações. Isso

significa que, embora a saúde continue sendo a

prioridade durante a crise da COVID-19, esses outros

temas de alto grau de preocupação são ainda mais

relevantes para as pessoas. Casos como os de Barbados,

Costa Rica, Uruguai e Venezuela revelam que os

cidadãos já aceitaram que a pandemia sanitária não vai

terminar tão cedo, se medida a partir de 2020.

Comparativamente, os cidadãos desses quatro países

centram suas preocupações principalmente em um

tema de subsistência 10% a mais do que em segurança

sanitária[33]. Na Costa Rica, 47% das preocupações

seguem essa linha, mas mais ainda pela preocupação

com a cobrança de novos impostos[34].

No Uruguai, 41%, mais de cem mil conversas, também se

concentraram na categoria de economia doméstica[35].

Gráfico 3: Preocupações por dia: Primeira semana de outubro

de 2020

3. Educação:

Nesse contexto, sabemos que o panorama da

emergência sanitária como fenômeno, por sua

magnitude e duração, não se limita a temas de acesso a

sistemas de saúde, mas alcança outros temas como o

acesso à educação. Uma vez mais, as medições e o que

se destaca como preocupações não coincidem.

Coletamos dados para depois contrastá-los com o que

dizem as pessoas. As estimativas são de que 95%

dos/das estudantes matriculados/as na América Latina

estão temporariamente fora das escolas[36] com uma

redução de jovens também nas universidades de 10 a

25%[37]. Esses dados alarmantes, no entanto, não

marcaram as maiores preocupações dos cidadãos e

apenas 7% das conversas durante os meses de agosto,

setembro e outubro tiveram relação com esse tema. As

conversas foram em sua maior parte positivas e

centradas nos esforços dos professores e professoras,

bem como em iniciativas cidadãs para contribuir para

contrabalançar os dados duros[38]:

Por exemplo, na Colômbia, as pessoas se concentraram

na solidariedade para encontrar recursos para todos os

estudantes, qualquer que fosse a região de residência.

“#VamosPaLante || Puedes ayudar a que estudiantes talentosos en

distintas regiones del país continúen con sus estudios, haciendo tu

aporte aquí ”.

4. Segurança alimentar, saúde
mental :

Também vimos nos milhões de dados

coletados a importância da preocupação com

segurança alimentar e saúde mental[40],

Observamos temas de saúde mental[41],

especialmente entre os jovens. A intensidade

das conversas mostrou índices de alterações

psicológicas nos intercâmbios espontâneos

compartilhados na Internet, com 27%

relatando ansiedade e outros 15% relatando

depressão [42].

Com o passar do tempo e entrando no último

trimestre de 2020, viu-se uma redução nas

categorias precedentes, o que talvez se deva

à resiliência das pessoas em um cenário de

nova normalidade, já familiarizadas com

medidas de quarentena como o

distanciamento social e uso obrigatório de

máscaras. Inclusive, 58% das conversas na

Internet começaram a ser positivas desde o

mês de agosto em temas de saúde mental.

Voltamos a comparar os números, pelos

quais se estima que o número de cidadãs e

cidadãos que enfrentam um nível grave de

falta de acesso a alimentos e nutrição de

qualidade aumentou de 3,4 milhões em 2019

para 13,7 milhões em 2020[43].

Uma vez mais, as opiniões conflitam com os

números, já que, em temas de segurança

alimentar, coletamos um grande volume de

percepções positivas. Por exemplo, no

Uruguai e no Peru, o aumento de

comentários positivos alcançou 42% nos

meses de agosto, setembro e outubro, mas

se deveu à comprovação de que o vírus não é

transmissível pela comida e que as cadeias de

abastecimento podiam manter e até melhorar

sua regularidade:

“Estimulante en estos tiempos de COVID19 ver cómo

la producción de alimentos tan necesarios no se 

detiene! ¡Gracias por estas imágenes!” – Uruguai [44]. 

“Una muy buena idea para poder abastecer de 

alimentos en zonas donde no hay supermercados! 

Homecenter y Constructor también servirán para 

comprar productos de primera necesidad"- Peru [45].

No Panamá, também se registraram menções

nesse sentido, mas colocando a educação

como ferramenta para mudar o futuro.“La

base de los cambios políticos a largo plazo

es la educación.” A realidade é que o

impacto das mudanças no sistema

educacional, com as lacunas de acesso

tecnológico para milhões de estudantes,

poderá ser avaliado e sentido por gerações.

A curto prazo, as percepções se

concentraram mais no que de fato está

ocorrendo de positivo em um sistema que se

adaptou às pressas das aulas presenciais

para as virtuais:
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Outro tema inevitável nos comentários foi o

fenômeno da migração, com mais de 4,6

milhões[46] de venezuelanos que cruzaram

as fronteiras da Venezuela em direção a 17

países[47].

Registramos uma mudança notável nas

percepções, especialmente do lado das

comunidades receptoras nas zonas de

fronteira que se veem diante de mais uma

urgência com a pressão e concorrência

intensificadas pelo uso dos mesmos

recursos locais, como o acesso a água,

Internet ou o sistema de saúde local, já

sobrecarregado pela pandemia. Exacerbam-

se comentários xenófobos em locais onde

isso não necessariamente ocorria antes dos

deslocamentos maciços de pessoas, criando

um ecossistema diferente nessas povoações

e cidades.

5. Migração:

Os cidadãos estão dando sinais de que estão

preocupados com sua situação mais imediata

e não com cenários mais distantes no futuro

fora da crise.

Por último, observamos outro fenômeno: antes

do mundo hiperconectado, os temas ficavam

restritos às fronteiras de um país ou se

difundiam pela imprensa, ao passo que hoje

alcançam simultaneamente outras latitudes em

questão de minutos e colocam em evidência

temas de difícil interpretação com os

indicadores convencionais. As sinalizações de

racismo institucional foram um desses

fenômenos. Nos países do Caribe, isso surgiu

com força quando aconteceu o assassinato de

George Floyd nos Estados Unidos. O crime

alcançou dimensões planetárias entre os

cidadãos, não só em países com um alto índice

de pessoas afrodescendentes [48].

5. Fertilização cruzada entre países:

CONCLUSÕES INICIAIS:

1. Os cidadãos têm sua própria

categorização de prioridades: A

preocupação principal e a percepção da causa

de uma insatisfação não encontram

necessariamente nem coincidência nem

solução nas chamadas análises objetivas da

realidade. Como se viu no caso chileno de 2019,

e na intensidade de preocupações sobre temas

econômicos acima dos sanitários em plena

pandemia, as pessoas priorizam temas que às

vezes estão fora do radar de indicadores

clássicos de medição do bem-estar social.

3. A insatisfação social é influenciada por

causas endógenas e exógenas: O exemplo do

movimento Black Lives Matter não fazia prever a

adesão mundial que teve um acontecimento

terrível, porém em um momento em que as

pessoas estavam sob a pressão e a incerteza de

uma crise sanitária global para a qual não se via

resolução no curto prazo. Surge naturalmente a

pergunta sobre que outros temas de outra

natureza também poderiam provocar reações

maciças.

2. A identidade pode ser um dos fatores que

contribuem para compreender temas

cidadãos complexos como a polarização[49]:
É necessário ampliar a análise da realidade para

explicar fenômenos não menos complexos que

ocorrem mesmo quando seus gatilhos são

removidos [50][51]
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A lacuna 
tecnológica: a 
Cidadaniae a 
e-Cidadania
A rapidez das mudanças provocadas pela hiperconetividade é inversamente

proporcional à velocidade de resposta dos governos e das instituições. Essa

falta de sincronicidade é um fator de polarização adicional.
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Foi analisando esses números que

percebemos que o uso ético dos dados

abertos publicados nas redes e na Internet,

além de manter funcionando as próprias

plataformas em que se encontram, também

permitiria contribuir para melhorar os

processos de tomada de decisões, a

formulação de políticas públicas, a priorização

de investimentos após desastres naturais e a

compreensão de oportunidades locais, ao

compreender as percepções e as

preocupações das pessoas.

A relevância de nosso trabalho com o uso

ético de um grande volume de dados associa-

se ao uso também maciço que os cidadãos

fazem das novas tecnologias nas redes sociais.

Os baixos custos de transação acrescentaram

um fator adicional para impulsionar uma

capacidade de organização em que as pessoas

expressam sua insatisfação, suas ideias e suas

percepções, como vimos, em tempo recorde.

Isso teve impacto não só em processos de

tomada de decisões e políticas dos governos,

mas também no setor privado e na

configuração da própria sociedade civil[57].

Por fim, em termos de oportunidades, durante

crises tão graves como a da COVID-19,

também se observa o papel crítico

desempenhado pelos cidadãos. Uma vez mais,

surge o papel das tecnologias e a importância

de cultivar a confiança especialmente antes

que se desencadeiem emergências. Sem

dúvida, sem a participação de cada cidadão e

cidadã, será impossível achatar qualquer curva

que encontremos mais adiante.

Ou seja, os protestos não são um fenômeno novo;

o que é novo é que a insatisfação social se amplia

também para fora do limite das fronteiras dos

países, a uma grande velocidade, potencializada

pelas novas tecnologias. Isso se observou no final

de 2019 com manifestações que tiveram impacto

não só sobre o governo de um país, mas em outros

diferentes países, levando ao receio de um efeito

dominó [52].

A lacuna tecnológica é uma realidade. 32% da

população da América Latina e do Caribe, ou 244

milhões de cidadãos e cidadãs, não têm acesso a

serviços de Internet e 77 milhões não dispõem de

conectividade com padrões mínimos de

qualidade[53]. A falta de acesso e conectividade é

uma barreira tecnológica, mas também um

obstáculo ao acesso à saúde, à educação, aos

serviços sociais, ao trabalho e à economia. A crise

da COVID-19 deixou isso evidente com números

alarmantes também referentes ao acesso à

educação e a outros setores[54]. Isso, no entanto,

convive com outros dados igualmente

impressionantes. Até junho de 2019, na América

Latina e no Caribe havia quase 454 milhões de

usuários da Internet, em comparação com pouco

mais de 300 milhões em 2013. Pela perspectiva

técnica da participação cidadã, sabemos que esses

milhões de cidadãos e cidadãs, a que chamamos

de e-Cidadania, criam conteúdos diários para

empresas como Twitter, Facebook, Instagram e

outras. Nesses conteúdos, dos quais a vida dessas

empresas depende, são expressas também

opiniões, percepções e insatisfações na Internet.

Essa mesma e-Cidadania faz no Google mais de

30.000 perguntas por segundo[55], compartilha

mais de 4,5 bilhões de fotos e um bilhão de vídeos

por dia, segundo estatísticas apenas de 2017[56].
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Analíticade 
Big data cívica: 
CivicLytics

Quando se desencadeou a pandemia, em meio a uma grande volatilidade,

sabíamos que era preciso conhecer o que estava acontecendo com as

pessoas. Para esse fim, tivemos que pensar muito rapidamente e, para dar

resposta aos problemas, inovamos em duas frentes.
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1. Mudar a lógica de nosso trabalho:
Sempre mantendo a orientação de compreender “onde dói” para

as pessoas, decidimos que, em vez de oferecer respostas

exclusivamente por uma óptica habitual de trabalho,

precisávamos escutar, e escutar rápido e maciçamente, o que os

cidadãos e cidadãs estavam expressando. Como já contávamos

com a experiência e uma perspectiva de planejar para uma

participação cidadã efetiva[58], focalizamos em identificar o

modo de alcançar o maior número possível de cidadãos e

cidadãs. Já dispúnhamos das metodologias de pesquisas de

opinião que, embora excelentes, escutam os cidadãos a respeito

de parâmetros de análises pré-estabelecidos. Elas têm um valor

inestimável para compreender a realidade, porém não nos contam

o que os cidadãos falam sem o estímulo da pesquisa e qual é sua

categorização pessoal de prioridades. Esses dados são vitais para

compreender falhas em previsões. Graças à tecnologia, criamos

uma ferramenta de Inteligência Artificial (IA) com o CivicLytics

para alcançar milhões de pessoas por meio do processamento e

análise de dados abertos compartilhados pelos cidadãos na

Internet.

Em junho de 2018, o Grupo BID aprovou seu Estratégia de

Relacionamento Grupo BID-Sociedade Civil, como um produto de

vários anos de acumular sucessos e erros, condensado em um

roteiro para se juntar cidadãos e agregar valor para o avanço dos

governos em suas agendas de desenvolvimento, melhor

implementação de operações do setor privado e fortalecimento

da sociedade civil e dos cidadãos.

2. Mobilizar recursos econômicos e

humanos externos:
Conhecendo a dimensão da crise, sabíamos que nenhum governo,

doador ou agência multilateral poderia fazer frente e dar resposta

a todos os problemas que se multiplicaram em questão de

semanas. Para conseguir mobilizar recursos externos ao Banco,

percebemos que, se déssemos acesso ao conhecimento das

necessidades das pessoas, poderíamos somar outros parceiros e

multiplicar as possibilidades de levar soluções. Por isso decidimos

abrir os dados para governos nacionais, locais, municipais,

startups de inovação e analistas de dados, para que pudessem

baixar os dados e trabalhar de modo independente na solução.

Dessa maneira, com o levantamento, processamento e análise

ética de grande volume de dados, pudemos perceber os

primeiros sinais do surgimento de insegurança alimentar em áreas

pobres de Caracas, como Petare, ou na Guajira colombiana,

modelar e visualizar temas cívicos complexos e trabalhar na

criação de indicadores cidadãos mais estáveis. Parte desse

trabalho foi compartilhado ao estruturar grandes temas de

preocupação nos 120 primeiros dias da pandemia[59]. Por

exemplo, os cidadãos de Bahamas, Barbados, Guiana, Jamaica,

Suriname e Trinidad & Tobago voltaram-se para o apoio a

negócios locais administrados por pessoas negras; o movimento

#BlackLivesMatter denunciou uma tendência de racismo

institucional e centrou na polícia as críticas das desigualdades. Na

Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai, o confinamento fez

disparar os problemas de saúde mental nos cidadãos, marcando

diferenças de temas mesmo entre países vizinhos com

preocupações econômicas diferentes. Por outro lado, ao

considera a Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela, a

flexibilização de medidas no Equador gerou picos de dúvidas

entre os cidadãos e o medo de contágio em mercados urbanos no

Peru levou à reinvenção das economias andinas após 3 semanas

em casa.

Os

cidadãos

sem dúvida

participam

ativamente, 

mas não o 

fazem do 

modo que 

se 

esperaria

pela 

perspectiva

de 

governança

clássica.
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Infodemia
e outras
“parapandemias”  

Em 2018, o Latinobarômetro indicava que 77% dos cidadãos da América

Latina não acreditavam em suas instituições. Em países específicos, esse

número chegava a 78% de percepção negativa. Um ano depois dessas

pesquisas, desencadearam-se enormes protestos em países como o Chile,

destacado como uma das democracias mais sólidas da região [60].
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Outro bom exemplo, mas com efeitos muito

diferentes, foi oferecido por milhões de dados

identificados desde a primeira semana do CivicLytics

no que chamamos de “parapandemia”. As pessoas

foram maciçamente para a Internet (redes sociais,

artigos de imprensa, chats, blogs) denunciar casos de

violência doméstica, nos quais muitas vítimas

(mulheres, crianças e, em alguns casos, homens),

cumprindo as ordens de isolamento social, se viram

presas com pessoas violentas. Muitos governos

puderam reagir um tempo depois disso,

implementando protocolos de emergência em locais

como farmácias para ativar uma rede de segurança

para as vítimas.

Como mencionamos anteriormente, observamos

sinais de insegurança alimentar em regiões da

Colômbia e Venezuela. O que é valioso nesses casos

de circulação de determinadas informações é que o

alerta não veio necessariamente daqueles que

sofriam com situações de insegurança alimentar ou

violência, mas por sinais de outros membros da

comunidade por meio das redes sociais.

Quando, em meio às medidas de isolamento, ocorreu

o assassinato de George Floyd[62], milhares de

cidadãos e cidadãs no Caribe apontaram casos que

classificaram como racismo institucional e adaptaram

a seus próprios países um movimento como o “Black

Lives Matter[63]. Em outros países, especialmente

em cidades de fronteira, os comentários xenófobos

contra a onda de imigrantes se multiplicaram.

Procuramos acompanhar não só as pessoas

deslocadas, mas também as necessidades e urgências

das comunidades receptoras, onde aumentou a

pressão e a concorrência pelo acesso e uso dos

mesmos recursos: acesso a água, Internet e também

aos hospitais locais em que, em grande medida, o

imigrante é percebido como um vetor de contágio.

Pela perspectiva da participação cidadã, como

indicamos em outros lugares e nesta própria

publicação, a percepção é a realidade. Vários

estudos de casos demonstram como a

percepção de um tema, especialmente se

multiplicada por milhões de pessoas, afeta (e

modifica) a realidade.

A pandemia da COVID-19 uma vez mais pôs

isso em evidência. Assim, a percepção do

risco de insegurança alimentar produziu o

esvaziamento de prateleiras de

supermercados e dificuldades no acesso a

produtos sanitários domésticos em várias

esferas sociais.

Em 2020, ano marcado pela pandemia e as

consequências da COVID-19 não só no âmbito

sanitário, mas também no social, cultural,

político e econômico, a Organização Mundial

da Saúde[61] (OMS) identificou a “infodemia”,

ou superabundância de informações e as

percepções da realidade decorrentes, como

uma epidemia silenciosa em crescimento que

transcendeu medidas de profilaxia e

desembocou em denúncias de supostas

conspirações internacionais que teriam

inventado toda a pandemia, relacionando-a ao

uso de antenas de telecomunicação.

Em intercâmbios com a OMS e centenas de

participantes de todo o mundo, em que, como

expositores, explicamos o enfoque inovador

que havíamos dado à ferramenta de IA

CivicLytics, incluímos o impacto das notícias

falsas, como o caso dos distúrbios em uma

cidade colombiana quando foi disseminada a

notícia falsa de que um supermercado seria

saqueado, levando várias pessoas a saírem à

rua para evitar que isso acontecesse.
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Participaçãocidadã
diantedos novos
esquemasde 
governançapúblicae 
a necessidadede ser 
bilíngues
Uma abordagem assistencialista e vertical em relação aos cidadãos vem

perdendo força, não porque essa afirmação possa ser o desejo de muitos,

mas porque as mudanças já aconteceram.
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Nenhum dos dois esquemas é definitivo ou melhor. O que

sabemos é que a participação maciça ganhou terreno e

teve impacto sobre o papel também clássico das

organizações da sociedade civil em termos de uma

organização cidadã sem intermediários. Isso faz com que

seja necessário falar ambos os idiomas, ser bilíngues em

um mundo que, se antes mudava no ritmo de séculos,

agora o faz em anos, meses e, como vimos, semanas e

dias.

1
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Em uma análise publicada pela Harvard Business

Review[64], Jeremmy Heimans e Henry Timms lançam luz

sobre as mudanças nos esquemas de poder. Acreditamos

que o que está mudando na realidade, e em grande

velocidade, são os modelos de governança no sentido de

uma participação cidadã que marque presença. Se

considerarmos que, devido à pandemia, em apenas 8

semanas alcançou-se uma alfabetização tecnológica

prevista para levar 5 anos[64], é plausível pensar que

situações adversas também estão gerando novos

modelos cívicos. Vale a pena examinar essa transição

para a nova governança que parece já ter acontecido:

A governança

clássica, 

centralizada e 

detida por poucos

em um sistema

vertical de 

governo, que se 

perpetua a si

mesma. 

versus 

a nova 

governança sem

uma liderança

definida e nas

mãos de muitos

que se 

congregam e 

separam com 

grande fluidez.

A solidez para uma interação

rápida entre os três atores,

governo, setor privado e cidadãos,

parece ser uma das soluções para o

futuro. Há antecedentes como o

das empresas e indústrias, junto

com uma massa crítica de

organizações da sociedade civil,

que já vinham abrindo novos

sistemas de governança. Elas

estabeleceram novos princípios

orientadores e padrões voluntários

para a implementação de grandes

projetos de infraestrutura, como os

das indústrias extrativas, tanto pela

perspectiva de riscos como de

oportunidades para a geração e

maximização de resultados e

impactos positivos[65][66].

Essa realidade parece não ter mais

volta e tanto as manifestações que

desafiaram o vírus, exigindo

mudanças sociais profundas no

sentido do antirracismo, como seus

precedentes com dimensões

globais como o fenômeno

#NiUnaMenos ou #MeToo, parecem

indicar que os cidadãos ocuparam

um papel cujas consequências

ainda precisam ser estudadas. O

que sabemos é que esse é um

fenômeno já instalado e que cresce

de modo exponencial.
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Qual éa sualuta? Por 
que conhecer“ondedói” 
para oscidadãoséo 
denominadorcomumda 
inovação?: Novas
oportunidadesde 
negócios

As evidências demonstram que um conhecimento do tecido social,

especificamente das necessidades das pessoas em particular, de suas

lutas, de suas necessidades de progresso, junto com as dinâmicas do

contexto local, favorece a identificação de novos enfoques.

2

26 CÍVICA iadb.org/pt/sociedade-civil/home



2

27

Quando esses novos enfoques são

explorados por uma mente fértil, vemo-nos

diante da criação de novos mercados em

inovações revolucionárias. Essas inovações

não só geram oportunidades de negócios

lucrativas, como também desenvolvem

territórios e melhoram a qualidade de vida

das pessoas[68].

O professor Clayton Christensen, da

faculdade de administração de empresas de

Harvard, considerado o pensador mais

influente do mundo em 2011 e 2013[69], em

seu livro The Prosperity Paradox[70], lança

luz sobre a oportunidade disruptiva que

existe quando, em vez de ver grupos de

cidadãos e cidadãs como números de

pobreza, com instrução ou recursos

insuficientes para acessar serviços, centra-

se o foco em responder às suas

necessidades.

Christensen demonstra em sua teoria de

“Jobs to be done” (do que uma pessoa

precisa para sentir que está avançando na

vida) que conhecer os cidadãos, conhecer

suas necessidades, “onde dói” para eles, “o

que os preocupa”, em um determinado

território é essencial para gerar processos

inovadores. Em dois estudos de casos, foi

demonstrado que uma série de fatores

precisam estar presentes: (i) um extenso

conhecimento das necessidades e

funcionamento do contexto local; (ii)

oferecimento de acesso a um produto ou

serviço, que antes era inviável ou

inacessível, para um público que se percebia

como muito pobre ou pouco instruído para

ser considerado mercado de consumo; (iii)

promoção de modelos de negócio baseados

na rentabilidade e não no crescimento, por

exemplo, fazendo uso de tecnologia já

existente.

Fundamentalmente, esse enfoque

substitui uma perspectiva clássica

de envolvimento com as pessoas

mais próxima de assistencialista e

vertical, com uma certa

indiferença pelo ambiente do

entorno e uma priorização das

macrotendências, por um enfoque

em que compreender a

necessidade e a luta dos cidadãos

é a base que diferencia uma boa

ideia de uma inovação e que,

portanto, tem o potencial de

alavancar o progresso pessoal com

a criação de postos de trabalho.

De fato, compreender os grupos da

população em situação de pobreza ou

de extrema pobreza[71], que

representam em muitos países um

número exorbitante e crescente de

pessoas, tem ao mesmo tempo um

enorme potencial para posicionar esse

grupo como sujeito e solução para a

saída da pobreza e o desenvolvimento

territorial.

Para entender melhor esse enfoque, trazemos

três exemplos que podem ilustrar a ideia

subjacente e como o conhecimento das

necessidades cívicas fez a diferença,

traduzindo-se na criação de empregos e, em

muitos casos, em negócios de bilhões de

dólares:
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Las Clínicas del Azúcar

As Clínicas del Azúcar, no México, são um

destaque na constituição de um novo mercado

para o desenvolvimento de serviços de saúde

orientados para pessoas de baixa renda e as

principais afetadas pelos efeitos da diabetes,

como cegueira e amputações. O modelo das

Clínicas, que se centrou em conhecer as

necessidades específicas desse grupo de

pessoas, permite que elas acessem serviços

médicos de alta qualidade, atendimento

psicológico e acompanhamento personalizado

por um preço acessível. A iniciativa conseguiu

reduzir os custos da saúde pública e diminuir em

60% os efeitos irreversíveis da doença[72].

MicroEnsure

MicroEnsure é pioneira na criação

de um seguro inovador que se

ajusta às necessidades de

cidadãos de renda média e baixa

de mercados emergentes. Depois

de anos projetando e

experimentando produtos piloto, a

MicroEnsure apostou em

microsseguros que oferecem a

pessoas em situação de pobreza

ou extrema pobreza uma

cobertura completa e integral,

mobilizando recursos externos

como empresas de telefonia,

bancos e instituições

microfinanceiras para oferecer

acesso ao seguro. Atualmente, a

MicroEnsure proporciona

cobertura a mais de 56 milhões de

cidadãos e cidadãs[73]. Em 2015,

ganhou o prêmio do Financial

Times para negócios

transformadores [74].

Airbnb

Airbnb é outro destaque indiscutível

de inovação disruptiva. Nós o

incluímos e relacionamos a temas de

participação cidadã porque, mesmo

sendo uma empresa mundial no

setor de hotelaria, não tem em seu

nome nenhuma propriedade, e são

as pessoas – por meio de sua

participação ativa na plataforma do

Airbnb – que o mantêm vivo. O

Airbnb focalizou uma necessidade

subjacente de milhões de cidadãos e

cidadãs, que não era evidente. No

início, seu modelo de negócio

permitiu que um segmento

específico de pessoas, atraídas pelos

baixos preços, tivessem acesso a

alojamentos que não entravam em

concorrência com a oferta dos

hotéis. Anos mais tarde, o leque de

produtos oferecidos pelo Airbnb por

meio de sua plataforma online é

altamente diversificado, conecta-se

com o próprio consumidor e satisfaz

as necessidades de todo tipo de

clientes. Em 2013, apenas cinco anos

depois do início das operações,

contava com 9 milhões de pessoas

oferecendo e utilizando seus serviços

e abrindo novos postos de trabalho

[75].
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A relaçãoentre a 
criaçãode confiança
e osesquemasde 
governança

3

Nossa experiência nos diz, e assim demonstram estudos de casos, que a

unidade de análise para compreender essas necessidades não é

necessariamente a pessoa em questão, pelo menos não em uma

abordagem clássica de questionamento.
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Embora isso seja contraintuitivo, nem sempre sabemos por que contratamos um

serviço ou outro, por que elegemos um governo ou dirigente. Muitas vezes, o

fazemos por identidade e pela percepção de que uma das opções nos permite

progredir.

Caso de participação cidadã com 

indústrias e a construção de 

confiança

Um bom exemplo de construção de

confiança com o setor privado é a

Mesa de Buenos Vecinos de Sierra

Gorda, no Chile. A mesa foi criada

como um instrumento comunitário

para a tomada de decisões, a gestão

de expectativas e a prevenção de

conflitos entre a comunidade e as

empresas mineradoras que

operavam no local[77]. Depois de

mais de uma década em

funcionamento, as empresas

reconhecem o papel da mesa como

canalizadora dos fluxos de

informações da e para a comunidade,

e no desenvolvimento de cerca de

vinte projetos colaborativos

comunitários de alto impacto para a

população local.

Assim, centramos nossos experimentos em

diferentes perspectivas de como o papel dos

cidadãos gera impactos. Uma delas foi detectar

boas práticas que pudessem ser replicadas.

Analisamos também os dados duros sobre a

confiança como um valor neutro que os cidadãos

depositam nos governos, ou em seus pares, ou

em empresas, ou em líderes religiosos. Pela

perspectiva da confiança e de como a

participação cidadã mudou os esquemas de

governança pública, destacamos boas práticas

com vista a melhorar sua transparência, mas

também com o objetivo de que os cidadãos ou

entidades organizadas reutilizem esses dados

pelo desenvolvimento de aplicativos para o bem

comum (ver quadros 3 e 4) [76].

Caso de construção de confiança

com o setor público

A Comissão Nacional de Áreas

Naturais Protegidas, no México,

promoveu o desenho de estratégias

de adaptação à mudança climática

em áreas naturais protegidas fazendo

uso de instâncias de participação

para as quais foram convidadas tanto

instituições públicas como

organizações da sociedade civil e

universidades. Esses espaços de

intercâmbio permitiram elaborar um

programa de adaptação baseado em

maior cooperação por meio da

geração de confiança entre todos os

atores envolvidos[78], Graças a esse

processo, conseguiu-se elaborar 15

estratégias de adaptação que foram

acompanhadas pela utilização de

uma ferramenta para a análise de

vulnerabilidade social, o que permitiu

identificar as vulnerabilidades

climáticas de uma maneira sensível

ao gênero e às prioridades para as

mulheres em questões de adaptação

à mudança climática.
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Big Data para o 

desenvolvimento de modelos

urbanos sustentáveis[81]

A Fundação Getúlio

Vargas, com o apoio do

Grupo BID, desenvolveu

um modelo piloto,

replicável e escalável, de

governança de grande

volume de dados para as

cidades de São Paulo

(Brasil), Miraflores (Peru),

Montevidéu (Uruguai),

Quito (Equador) e Xalapa

(México). Os modelos de

governança desenvolvidos

facilitarão o acesso a

dados em massa

orientados para a tomada

de decisões relacionada à

melhora da gestão urbana

e à avaliação da

efetividade das políticas

públicas.
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3
Dados Abertos para a Inclusão e 

Transparência na ALC 

Na Argentina, a Subsecretaria de Inovação

Pública e Governo Aberto da Secretaria de

Governo para a Modernização decidiu apoiar

as equipes de trabalho de províncias ou

governos locais no desenho e

implementação de políticas de dados

abertos. O Grupo BID, junto com a ILDA[79],

uma organização não governamental cujo

objetivo é colaborar com a comunidade de

dados abertos da América Latina, lideraram

um processo de cocriação com as províncias

interessadas em levar adiante uma política

de abertura de dados. O principal objetivo

desse foi identificar as necessidades e

desafios enfrentados pelos munícipios e

províncias ao iniciar processos de abertura e

produzir um Guia de Abertura em Nível

Subnacional[80]. Esse Guia apresenta os

critérios básicos para executar uma política

de abertura de dados e algumas referências

de boas práticas nacionais e internacionais,

uma lista de datasets a ser priorizados e

ferramentas para se conectar com os

principais entes da sociedade civil.
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Pela perspectiva técnica da participação cidadã, resultados alarmantes de

pesquisas[82]: em que vimos que 77% dos latino-americanos não confiam

em seus governos, ou que 45% não confiam que seus direitos estarão

protegidos pelas instituições, nos levam à pergunta: onde as pessoas estão

depositando a confiança?
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Acreditamos que o potencial

crescimento e influência de

instituições religiosas[83], e

também as redes sociais

percebidas como ferramentas

neutras poderiam ser algumas

das respostas que indicam

para onde está sendo dirigida

a confiança dos cidadãos[84].

Sabemos que a confiança gera

todo tipo de benefícios

comprovados.

Compreendendo a relevância decisiva da

confiança nos esquemas de governança

publica, bem como as mudanças da nova

participação cidadã hiperconectada, e

organizada em tempo recorde, sem uma

liderança definida, em torno de uma

“hashtag”, percebemos a necessidade de nos

aprofundar nessa relação de fatores.

Assim, em colaboração com diferentes

universidades, levamos adiante experimentos

de economia do comportamento[88] para

apoiar um melhor processo de tomada de

decisões em um contexto em que, sabemos, é

imprescindível que sejam investidos os

recursos já escassos do modo mais eficiente

possível. Três experimentos produzem os

primeiros resultados:

Os cidadãos têm confiança em seus governos quando

estes podem entregar serviços públicos de qualidade,

mas também quando são capazes de prever novas

necessidades e dar respostas a elas. A confiança

também influi na sustentabilidade de um projeto e

contribui para reduzir riscos. Em uma hipótese de

emergência de desastres naturais ou crises sanitárias

como a pandemia da COVID-19, a confiança se revela

crucial. Nesta última, achatar a curva de contágios só foi

possível quando ocorreu a confluência de vários fatores,

entre eles a confiança de cidadãos em seus dirigentes

para seguir as determinações.

Como mencionamos nesta publicação e pelas lentes da

participação cidadã, a confiança é um bem que se

deposita em líderes e/ou instituições religiosas e/ou

grupos e/ou pares. Para medi-la, é necessário definir

claramente o conceito que se está tentando analisar:

confiança no governo, confiança social, confiança

interpessoal ou conceitos relacionados, como

legitimidade ou capital social[85]. A falta de consenso e

a enorme variação que existe no tipo de intervenções

participativas, contextos locais e achados enfatiza ainda

mais a necessidade de desenvolver teorias claras que

conduzam a testes metodologicamente rigorosos.

Em um panorama pós-crise sanitária de previsões

sombrias em que se estima que 17 milhões de empregos

estarão perdidos, mais de 3,4 milhões de pessoas serão

imigrantes, 43 milhões de pessoas entrarão na pobreza

e 53 milhões cairão da classe média, uma vez mais, pela

perspectiva da participação cidadã, lemos esses

números como milhões de pessoas que veem diminuído

o seu senso de dignidade, seu empoderamento, sua

visibilidade e sua confiança [86]

Os passos seguintes

redobram a necessidade

de contar com todos os

recursos possíveis para

tirar as pessoas da

pobreza. Será

fundamental contribuir

para a construção de

soluções sustentáveis.

Identificar o que foi feito

bem para levar aos

cenários que se seguem

[87].

Achados: 

° O programa melhora a avaliação dos

cidadãos em relação ao governo.

° Não muda a avaliação em relação à

transparência ou eficiência do governo.

° Muda ligeiramente a percepção de

como é executado o orçamento.

1. BA Elige: Programas para melhorar

cidades a partir dos cidadãos.
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Achados: 

° Melhora e tem um efeito positivo sobre a

avaliação do governo da cidade pelos

cidadãos, quando é mostrado o que se

pretende fazer e se demonstra o que foi

realizado.

Como mencionado, compreender a heterogeneidade

dos conceitos de confiança e participação cidadã em

nível institucional e individual é crucial. Existe uma

variação considerável no desenho institucional dos

mecanismos participativos, e a forma como cidadãos e

cidadãs experimentam o que esperam da instituição

participativa também pode variar consideravelmente

[89].

“Existem dois componentes principais das instituições

participativas: seu desenho institucional e a estrutura

de incentivos subjacente. Compreender o desenho

institucional e a estrutura de incentivos das instituições

participativas é relevante em todos os contextos, mas

é particularmente importante quando os resultados

têm interesse político [90].

Por exemplo, os diferentes desenhos institucionais

produzem diferentes tipos de experiências, assim

como as diferentes expectativas que as pessoas têm

sobre o processo. Portanto, o mapeamento das

estruturas de incentivos pode ser útil para

compreender as variáveis mediadoras que determinam

o efeito da participação na confiança política.

Dada a grande heterogeneidade de contextos e

desenhos dos estudos, as descrições precisas dos

mecanismos de governança participativa são

essenciais em qualquer tentativa de generalizar e

agregar achados a outros contextos [91].

O trabalho na América Latina, talvez mais do que o

trabalho em outros contextos, é incrivelmente

detalhado e completo. Curiosamente, em contraste

com o trabalho realizado em outros lugares, há muito

pouca evidência experimental sobre qualquer um dos

temas discutidos até agora. Um problema importante

com as evidências disponíveis é a dificuldade de

atribuir claramente a causalidade devido à falta

comum de um grupo de controle claramente definido.

Achados: 

° Não há evidência estatística que prove que os 

prêmios individuais melhoram o 

comportamento dos cidadãos. 

° Os prêmios individuais parecem jogar contra 

a organização comunitária. 

2. Compromissos públicos Buenos Aires: 

Disseminação dos compromissos públicos.

3. Esa es mi cuadra: Entrega de prêmios individuais

aos moradores que mantêm sua rua limpa. 
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As evidências parecem sugerir que não são os marcos regulatórios que

geram participação, ou pelo menos aqueles que, seguindo um esquema de

governança clássica, buscam a participação dos cidadãos per se.
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Ainda que este seja um bom termômetro para medir

a temperatura entre um governo e seus cidadãos,

quando o objetivo é incentivar a participação esse

esquema perde força.

A maioria dos governos da região aprovou marcos

regulatórios que promovem uma participação

dinâmica da sociedade civil[92]. As evidências

indicam que um maior nível de participação cidadã

nas instituições deriva em: (i) melhores resultados

nas políticas sociais, devido à obtenção de

conhecimento especializado sobre as necessidades

reais das populações mais vulneráveis; e (ii)

aprofundamento da democracia, ao dar voz a

grupos marginalizados ou em situação de

vulnerabilidade[93].

Nos últimos anos, pesquisadores como Lindsay

Mayka questionaram a efetividade dos marcos

regulatórios e jurídicos para a promoção de uma

maior participação cidadã, por si sós.

Mayka, em seu livro Building Participatory

Institutions in Latin America[94], destaca que o

sucesso das reformas políticas depende da

existência de uma coalizão transversal de grupos de

interesse que cobrem a implementação efetiva

dessas reformas. Em sua tese, Mayka ilustra os casos

do Brasil e da Colômbia para corroborar seus

argumentos. O contraste e comparação de ambos

responde à pergunta e conclui que a equação é o

inverso do que seria lógico na governança clássica:

quando se oferece um serviço que responde a

necessidades cívicas, a participação surge

espontaneamente.

No Brasil, as reformas jurídicas

que criaram os Conselhos de

Saúde[95] foram apoiadas por um

amplo leque de atores

(profissionais de saúde,

prefeituras, sindicatos e as elites

do país) e têm um grau elevado de

sustentabilidade.

Na Colômbia, os Conselhos Locais

de Planejamento foram criados em

1991 amparados pela lei e, hoje,

estão estabelecidos na metade

dos municípios do país. No

entanto, a ausência de incentivos

ou motivações por parte dos

cidadãos para promover e

fortalecer a institucionalidade dos

Conselhos Locais derivou em sua

baixa operabilidade e

funcionalidade.
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58% dos projetos de infraestrutura[96] sofrem sobrecustos quando ocorrem

conflitos sociais. Esses sobrecustos alcançam 69%[97] que se traduzem em

1,179 bilhão em atrasos médios de 5 anos.
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Além disso, 46% dos conflitos ocorrem na etapa de viabilidade, planejamento

e desenho. Um planejamento cidadão efetivo no processo de desenho de

novos produtos, projetos ou programas de políticas tem o potencial de obter

resultados mais equitativos e sustentáveis, contribui para mitigar riscos de

conflitos associados a projetos, aumenta as possibilidades de êxito dos

impactos positivos e pode diminuir os custos associados a potenciais

conflitos[98]. A região dá vários exemplos de boas práticas e detalhamos algumas

a seguir:

Inclusão cidadã e ambiente: Estratégia de Redução de Emissões por 

Desmatamento e Degradação (REDD+)

No marco da elaboração da estratégia REDD+, na Costa Rica, realizaram-se

processos de diálogo – oficinas de informações – e pré-consultas presenciais e

online, em que foram tomadas medidas específicas para incluir grupos de

mulheres, representantes dos povos indígenas e pequenos produtores florestais.

Uma inovação resultante da oficina de avaliação estratégica ambiental e social foi

a solicitação dos grupos indígenas para realizar processos independentes, para o

que foi desenhado e implementado o Programa Nacional de Mediadores

Culturais[99]. Graças a isso, foi possível articular espaços de discussão com os

membros das comunidades a respeito da REDD+, que incorporaram os elementos

culturais e a visão cosmogônica dos povos indígenas em pelo menos seis dos oito

povos indígenas do país.

O denominador comum

dessas iniciativas é

invariavelmente o

conhecimento e a

inclusão das

necessidades dos

cidadãos, o que permite

depurar ideias e

perceber qual é a

necessidade ou, nas

palavras do professor

Christensen, a

necessidade de

progresso de uma

pessoa pela qual ela

mudaria seus

comportamentos.

Por um lado, o

envolvimento dos

cidadãos contribui para

o empoderamento local

no gerenciamento de

recursos, com

ferramentas como o

monitoramento

participativo na

prestação de contas e a

transparência dos

processos de

aquisições, entre outras

[100]. Para esse

monitoramento

participativo, que, em

muitos casos, interpreta

a necessidade de

transparência de

cidadãos atentos aos

investimentos públicos,

foram utilizadas

plataformas

tecnológicas. Alguns

dos destaques são

MapaRegalías,

MapaInversiones e a

plataforma WiConnect

para

georreferenciamento de

atores.

Participação cidadã mais jovem: Programa Novas Oportunidades 

de Emprego para Jovens (NEO).

A iniciativa NEO procura corrigir a desconexão existente entre as necessidades

das empresas e as características dos programas de capacitação que eram

oferecidos tradicionalmente aos jovens cidadãos e cidadãs. O NEO habilitou um

Ecossistema de Empregabilidade como espaço de expressão e ação de parcerias

multissetoriais estratégicas entre os atores da sociedade protagonistas de

melhoras em seu funcionamento e com incidência em políticas públicas para a

empregabilidade dos jovens. O Ecossistema de Empregabilidade permitiu

amenizar algumas reticências iniciais de empresas do setor privado que se

recusavam a participar de ações organizadas exclusivamente por instituições

públicas e, ao mesmo tempo, possibilitou desenvolver e incorporar nos

programas de capacitação e orientação profissional metodologias inovadoras

resultantes do conhecimento técnico específico dos cidadãos, de acordo com as

necessidades previamente identificadas na população e no setor privado. Até o

momento, o NEO mobilizou mais de 5.500 empresas para oferecer estágios e

empregos para jovens da região.
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Por outro lado, a participação dos

cidadãos nos processos de tomada de

decisões atende a uma necessidade

cívica essencial: sentir-se empoderado,

respeitado, incluído como parte da

solução, não do problema. A inclusão

de cidadãos nas instâncias de tomada

de decisões institucionais, os

mecanismos de planejamento e

orçamentos participativos são alguns

dos instrumentos usados para contribuir

para a sustentabilidade de

investimentos (ver quadro 12).

Socialização e consultas para o 

Metrô de Quito.

A construção da primeira linha do metrô

de Quito foi feita em paralelo com o

desenvolvimento de uma relação muito

estreita com os cidadãos, o que se

revelou fundamental para garantir um

andamento adequado dos trabalhos.

Isso permitiu minimizar os impactos

negativos das obras, por meio do

monitoramento dos cidadãos, que são

atores ativos na supervisão do

desenvolvimento adequado dos

trabalhos. As assembleias com a

sociedade civil permitiram que a

Empresa Metrô de Quito informasse aos

cidadãos como eles seriam afetados e

que a sociedade civil, por seu lado,

fizesse sugestões acerca de questões

como: (i) as melhores datas para

implementar alguma atividade

específica, (ii) detalhes para evitar

interferências em locais comerciais, (iii)

ideias sobre como fechar por etapas

espaços de uso comunitário, para não

haver um impacto significativo para os

usuários; e (iv) até mesmo sobre os

períodos de férias escolares.

Plataformas para o monitoramento participativo

de investimentos públicos para agregar recursos

CivicLytics “Big data analytics” é um observatório

cidadão de Inteligência Artificial (IA) que se concentra

em escutar, analisar e processar milhões de percepções

e preocupações cidadãs e apoiar processos de tomada

de decisões mais inclusivos, fomentar ecossistemas de

investimento em áreas especificas e contribuir para o

melhor desenho de políticas públicas e oportunidades

de inovação.

MapaInversiones é uma plataforma de visualização e

gestão de dados cujo objetivo é promover a

transparência e eficiência dos projetos de investimento

público, das contratações do Estado, e a rastreabilidade

dos recursos públicos transferidos pelo governo central

e administrados pelos governos regionais e locais. Essa

iniciativa incluiu em todas as suas versões módulos que

permitem a participação direta dos usuários para

consulta e geração colaborativa de informações, com

identificação prévia e criação de um registro na

plataforma. Uma vez registrados, os usuários podem

acessar informações e interagir com os executores ou as

entidades responsáveis pelo acompanhamento do

investimento público, por meio de consultas, propostas

e feedback.

MapaRegalías é o piloto do setor extrativo da iniciativa

“Mapainversiones”. Na Colômbia, a introdução do

“MapaRegalías” permitiu aumentar o progresso físico

dos projetos em oito pontos percentuais no período de

um ano desde sua implementação. Além disso, o

número de irregularidades detectadas em projetos e

reportadas para uma instituição de controle passou de

57 em 2013 para mais de 1.000 em 2016.

Por seu lado, o “WiConnect” permite saber quem faz o

que, onde e como nos diversos países da América Latina

e do Caribe, para somar iniciativas e multiplicar recursos

a fim de criar agendas de desenvolvimento de valor

compartilhado com governos, setor privado e sociedade

civil.
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Os exemplos práticos que dão base às teorias talvez sejam o modo mais

efetivo de colocá-las em ação. Coletamos boas práticas[101] em que a

inclusão cidadã em ações de informação, diálogos, consultas públicas,

colaboração e parcerias agrega valor a iniciativas suscetíveis de ser

replicadas com exemplos práticos.

CÍVICA iadb.org/pt/sociedade-civil/home



3

41

Para facilitar a lógica, agrupamos os exemplos em seis

parâmetros ou princípios orientadores de uma boa prática:

eficiência, inovação, relevância, oportunidade, transparência,

acessibilidade e sustentabilidade; para contribuir para novos

enfoques e ideias de soluções[102]:

1. Eficiência[103]: Na Costa Rica, no contexto de uma operação

de investimento do setor de transporte, foi apoiada e incentivada

a formação por cidadãos de um grupo de Microempresas

Associadas para a Manutenção Viária de Rotina, cujo trabalho

resultou em uma economia de até quatro vezes o custo por

quilômetro em comparação com a manutenção

convencional[104].

2. Inovação[105]: como mostra a experiência regional na

América Latina e no Caribe do CivicLytics, reconhecido pela

revista Forbes, Atlantic Council e outros meios de comunicação

de massa[106] não tanto por utilizar IA, mas por seu enfoque,

que inverteu efetivamente a lógica de trabalho e, em vez de

intervir na realidade com respostas, escutou milhões de pessoas

para aprender e compreender onde “dói” para as pessoas e,

assim, apoiar a análise de prioridades de investimento, políticas

públicas e iniciativas. Outro exemplo é a plataforma

ExploraLatam, que opera em toda a região e desenvolveu o

primeiro mapeamento de iniciativas de tecnologia cívica e de

dados abertos com o objetivo de obter evidências sobre o valor

que elas geram na região. Também o WiConnect, que permite o

mapeamento georreferenciado ativo de organizações para saber

quem faz o que, onde e como na região.

7. Sustentabilidade[114]: O

Fundo de Água dos

Páramos conseguiu

viabilidade financeira

graças aos aportes de

instituições locais,

empresas locais e dos

movimentos indígenas e

campesinos da província

de Tungurahua no

Equador.

3. Relevância[107]: A Iniciativa

Regional de Reciclagem, originada no

Brasil, Panamá e Colômbia[108],

aglutinou diversos cidadãos e

cidadãs do setor de reciclagem

(recicladores, indústria de

reciclagem, empresas de produtos de

consumo, prefeituras, instituições de

conhecimento e organizações da

sociedade civil) e se constituiu em

um espaço de diálogo e ação para

iniciar modelos efetivos de inclusão

econômica dos recicladores[109].

4. Oportunidade[110]: Na Argentina,

o Guia de Dados Subnacional foi

elaborado após a aprovação da Lei

de Acesso à Informação Pública nº

27275, por iniciativa do Governo de

Catamarca e com o apoio da

Iniciativa Latino-americana de Dados

Abertos. A participação cidadã

permitiu identificar as necessidades e

desafios enfrentados no processo de

abertura e, em um momento

posterior, adequar as ferramentas de

abertura de dados incluídas no Guia

ao contexto local.

5. Transparência[111]: No marco da elaboração da estratégia de

Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação (REDD+),

o Governo da Costa Rica compartilhou as atas das reuniões e os

relatórios das oficinas com os cidadãos participantes.

Posteriormente, todas as informações foram disponibilizadas online,

ampliando o princípio de transparência para todos os cidadãos[112].

6. Acessibilidade[113]: O Governo do México apresentou suas

Contribuições Determinadas em Nível Nacional, após a celebração

de diálogos entre múltiplos atores, entre os quais os cidadãos, para

a definição das metas setoriais. O Governo enviou convites

diretamente a todos os especialistas designados por Colégios

Profissionais e outros grupos dos setores relevantes.
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O Grupo Independente de Avaliação do Banco Mundial desenvolveu um

estudo comparativo em temas de participação cidadã com várias instituições

financeiras internacionais e confirmou a liderança do Banco Mundial,

juntamente com a do Grupo BID, na integração desses temas em suas

iniciativas e operações [115].
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O planejamento deve incluir ações de:

• Informação sobre o projeto, baseada em responder

principalmente ao que mais preocupa as pessoas (não só o

que os executores do projeto consideram relevante), de

acordo com um trabalho prévio de coleta dessas

informações.

• Diálogos ativos e contínuos com os atores seguindo

agendas que permitam medir progressos;

• Consultas públicas em processos bem estruturados em

torno de planos compartilhados com a audiência em etapas

em que se escutem os cidadãos sobre políticas, estratégias,

projetos e programas de desenvolvimento;

• Colaboração com universidades, think tanks, hubs de

inovação e/ou associações territoriais para criar produtos

de conhecimento ;

• Parcerias para mobilizar recursos humanos, econômicos e

de dados em massa externos, aplicáveis para multiplicar

impactos positivos.
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De fato, a experiência e os resultados

de experimentações causais em

temas de participação cidadã efetiva

são recursos muito valiosos quando

incluem as histórias de sucesso e

tiram lições daquelas que deram

errado. Para ambos os casos, não há

distinções entre organizações da

sociedade civil pequenas e médias,

como fundações, associações,

grupos de interesse ou agências de

desenvolvimento multilateral como o

Grupo BID.

A experiência acumulada

graças a esses acertos e

erros indica que um

planejamento bem

estruturado pode fazer a

diferença entre multiplicar

benefícios ou subtraí-los

com sérios impactos

financeiros [116].

Como dissemos nesta publicação, “A percepção é a

realidade”. Há centenas de estudos de casos sobre

como a percepção sobre um tema, partido político ou

situação gera a realidade. Talvez o exemplo mais

evidente tenha acontecido no início da emergência

sanitária da COVID-19. A percepção de insegurança

alimentar gerou o esvaziamento das prateleiras de

supermercados em quase todos os países do mundo,

assim como a percepção de escassez de material

sanitário fez com o papel higiênico.

Por que investir recursos em captar

percepções? 

Compartilhamos uma série de

exemplos de cada nível:

- No nível de informação, a ação de captar

informações merece um foco especial. Ela é

importante para conhecer as necessidades

das pessoas, suas preocupações e

percepções, aprender a entender “onde

dói” para as pessoas. Assim entenderam

também a revista Forbes, o Atlantic Council

e dezenas de meios de comunicação de

massa por toda a região[120].

Esses aspectos, que podem ser encontrados na oferta de cursos

de capacitação do Grupo BID[117], resumem e, às vezes,

definem o avanço das agendas de desenvolvimento dos

governos, a implementação de operações do setor privado ou o

fortalecimento da própria sociedade civil, com vista a promover

o desenvolvimento territorial[118].

Um planejamento adequado para um relacionamento

estratégico com os cidadãos, depois de avaliados os passos

precedentes, surge de maneira quase orgânica. Sabemos que,

quando a participação produz valor agregado, maior é o

impacto potencial no desenvolvimento local e regional [119].
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No entanto, à medida que as novas tecnologias reduziram os custos de transação e a participação cidadã

ganhou um novo papel como agente de mudança, o intercâmbio entre essas organizações se revelou, em

geral, menos efetivo. Em 2020, foi concluída uma avaliação da plataforma cujos resultados evidenciaram as

deficiências dos ConSoC, que nem sempre eram representativos de outros grupos de interesse nos países, e

nem sempre traziam valor agregado para avançar em um ou vários dos pilares das Estratégias de País[123].

Devido a isso, os intercâmbios estão sendo atualizados, especialmente com vista a cenários de saída da

crise da COVID-19.

Além disso, identificamos linhas de base sobre boas práticas de diálogo relacionadas a setores como o de

Mudança Climática. Um bom exemplo é o Diálogo público-privado sobre as Contribuições Determinadas em

Nível Nacional (NDC) da Costa Rica, em que foi incorporado um enfoque holístico com vista a incluir grupos

específicos (concretamente, comunidades indígenas), a fim de promover sua participação efetiva e seu

empoderamento. No âmbito desse trabalho, identificaram-se as principais preocupações, riscos e

oportunidades referentes às comunidades e foram feitas reuniões regulares para dar continuidade aos

acordos alcançados [124].

- O nível de diálogo pode parecer o mais óbvio, mas costuma

ser confundido com outros e, em termos de planejamento

cidadão efetivo, é preciso destacar um ponto importante. Os

diálogos que permitem gerar temas de valor compartilhado são

os que seguem uma agenda de trabalho que possibilite chegar

a um acordo quanto ao tema central, a regularidade, os temas a

discutir por fases, o local e o dia do encontro (presencial ou

virtual) e os progressos. O diálogo deve ser estruturado como

um intercâmbio ativo, contínuo e regular, como o que acontece

nas mesas temáticas que permitem um intercâmbio direto

entre dois ou três atores (por exemplo, governos, cidadãos e

setor privado).

O Grupo BID tem larga experiência com diálogos diretos e de

alto nível: realiza reuniões anuais com o patrocínio da alta

administração do Banco e a presença de representantes de

fundações, empresas sociais, startups, organizações,

associações profissionais, representantes de povos indígenas e

afrodescendentes, entre outros grupos[122]. A cada ano são

criados produtos de conhecimento em agendas sobre temas

comuns referentes ao desenvolvimento da região.

Uma primeira plataforma implantada pelo Grupo BID foi a dos

ConSoC (grupos consultivos da sociedade civil). Essa

plataforma foi de grande valor em um momento inicial e todos

os países utilizaram sua estrutura com reuniões regulares com

as organizações membro que constituíam os grupos.

Na maioria dos casos, para captar informações são usadas

pesquisas de opinião que, seguindo uma metodologia

reconhecida, permitem selecionar um grupo de pessoas para

compreender as perspectivas sobre um tema específico. O

valor indubitável oferecido pelas pesquisas é permitir que

conheçamos questões concretas. No entanto, uma dificuldade

enfrentada é que os resultados das pesquisas sempre se

referem a informações passadas e, devido ao seu custo, essas

informações só podem ser obtidas uma ou duas vezes por ano.

Pelo contrário, com o uso de IA é possível alcançar milhões de

pessoas em tempo real e a dificuldade, em contraposição às

pesquisas de opinião, é que os dados por si sós costumam dar

mais uma ideia de caos do que de valor agregado. Processar

eticamente os "big data" referentes às percepções e

preocupações dos cidadãos, sempre estruturados com

conhecimento técnico, permite maior agilidade para ajustar, por

exemplo, o desenho de uma política pública ou uma operação.

Outro exemplo excelente é a plataforma INFOCARBONO

patrocinada pelo Governo do Peru com o apoio do Grupo BID,

na qual são compartilhadas informações sobre os gases de

efeito estufa (GEE) de maneira discriminada (por ano, setor e

metodologia) para que tanto os cidadãos como os tomadores

de decisões possam formular propostas e planos de ação que

apoiem a redução das emissões de GEE [121].
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a. Coletar informações: Antes de todo

processo de consultas, é necessário

conhecer o contexto. Para isso, coletar

informações de percepções e

preocupações das pessoas, incluindo

conhecer disputas entre comunidades

vizinhas, é relevante para um

planejamento cidadão efetivo.

b. Dar informações: O acesso aos

documentos, para comunicar às

populações afetadas o alcance e

natureza do projeto, deve ser em um

formato adaptado às características dos

destinatários (em particular, linguagem,

estilo e forma de acesso), para garantir a

transparência do processo e fortalecer a

confiança entre as partes.

c. Dialogar: Os diálogos, ao contrário do

que muitas vezes se pensa, são uma

situação diferente das consultas. Incluem

mesas de diálogo com agendas em que

se possa medir progressos nas

conversas. Diálogos temáticos, inclusive

divididos por gênero ou por diferenças

de perspectivas encontradas, por

exemplo nas mesas temáticas de

mulheres que oferecem enfoques e

melhoram o desenho e a execução de

um projeto.

Preparação

- O nível de consultas públicas envolve processos

formais públicos e organizados em etapas que

respondem tanto a marcos regulatórios e

obrigações legais como a princípios de melhores

práticas universais, com vista a obter insumos

referentes ao projeto ou iniciativa.

É frequente confundir o nível de consultas com o

de diálogos. A diferença é que estes últimos não

estão sujeitos a obrigações legais como no caso

das consultas públicas. Um ponto essencial que

estudamos é evitar a “síndrome de fadiga por

consulta”, que se refere tanto ao excesso de

processos como à falta de devolutivas sobre os

insumos oferecidos pelos participantes nas

diversas fases do processo. Resumidamente, a

fase prévia do processo precisa contemplar:

Prevendo isso, e para facilitar o trabalho,

compilamos em uma publicação e em sua

atualização[125] mais de 300 marcos

regulatórios aplicáveis nos setores de

indústrias extrativas, energia, manejo florestal,

pesca e infraestrutura na Argentina, Bahamas,

Barbados, Belize, Bolívia, Brasil, Chile,

Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador,

Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Jamaica,

México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru,

República Dominicana, Suriname, Trinidad e

Tobago, Uruguai e Venezuela.

Um bom exemplo na área de transportes são

as consultas realizadas no desenvolvimento da

Primeira Linha do Metrô de Bogotá, Colômbia,

em que se ampliaram as rodadas de

socialização e consultas previstas inicialmente

para o Plano de Reassentamento (de 5 para

22), a fim de aprofundar o intercâmbio com as

partes afetadas e garantir a maximização da

participação cidadã. Além disso, devido à

elevada socialização entre os cidadãos e as

partes interessadas, também foram realizadas

duas rodadas de reuniões com partes afetadas

e interessadas que contaram com alta

participação (1.008 participantes na primeira e

1.299 na segunda) [126].
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A IMPORTÂNCIA DE PLANEJAR AS CONSULTAS PÚBLICAS E FERRAMENTAS PARA FAZÊ-LO 

EFETIVAMENTE 

Um bom exemplo nesse nível está resumido

em Consultas Públicas: o passo a passo. +300

Marcos regulatórios e legais aplicáveis na

América Latina e no Caribe, em que se tentou,

do modo mais claro e simples possível,

explicar como planejar consultas públicas

presenciais e virtuais para construir confiança

entre as partes: gerar informações oportunas,

compreender percepções das partes

interessadas para entender melhor o

contexto, ferramentas para mapear

organizações e pessoas chave, abrir espaços

de diálogo, garantir que a legislação e

regulação aplicáveis estejam incluídas na

consulta em si, além de apresentar a

legislação e as regulações, especialmente em

setores como mineração, pesca, silvicultura,

infraestrutura, energia e o sistema de

avaliação de impacto ambiental, e as

particularidades da legislação e regulamentos

aplicáveis à consulta prévia livre e informada

da OIT 169 para os povos indígenas.

Um estudo do BID demonstra que 68% dos projetos

de infraestrutura que estiveram envolvidos em

algum tipo de conflito social e/ou ambiental têm

em comum alguma deficiência nas informações que

ofereceram aos cidadãos sobre o projeto e na

compreensão das informações das pessoas para o

processo de tomada de decisões. Inclusive, muitas

comunidades que inicialmente não se opunham aos

projetos financiados tornaram-se críticas a eles ao

perceber que não eram levadas em conta no

processo de tomada de decisões ou quando as

informações associadas ao projeto não eram

compartilhadas com elas[127].

Na mesma linha, o Mecanismo Independente de

Consulta e Investigação do BID identificou que

47%[128] dos solicitantes que entravam com

recursos nesse instrumento não tinham informações

suficientes e oportunas sobre o projeto ou não

tiveram acesso a elas[129]. Essa tendência é

consistente com o fato de que um em cada dois

conflitos ocorrem nas etapas de viabilidade,

planejamento e desenho[130].

- O nível de colaboração referente ao planejamento

para a participação cidadã efetiva envolve obter

conhecimentos locais que agreguem valor para

multiplicar impactos territoriais. Por exemplo, a

colaboração com universidades locais para executar

experimentos de economia do comportamento,

seminários, intercâmbios técnicos em webinars,

oficinas, cursos de formação e agendas para mesas

temáticas, entre outros.

- Um bom exemplo foi o trabalho com universidades

e associações técnicas para levar adiante

experimentos de economia do comportamento[131].

- Também o programa Roteiros de descarbonização

na América Latina e Caribe (DDP-LAC) abordou um

debate público de alto nível técnico na Argentina,

Colômbia, Equador, México e Peru em torno da

implementação do Acordo de Paris, pela criação de

equipes de trabalho nacionais-internacionais entre

instituições acadêmicas[132], que tinha por objetivo

elaborar roteiros de descarbonização profunda. A

participação da sociedade civil nos fóruns de debate

permitiu identificar os investimentos requeridos para

alcançar essas metas a médio e longo prazo e as

ações de política necessárias para realizar uma

transição inclusiva e sustentável [133]

- O último nível a considerar é o de parcerias. Estas são ações que mobilizam recursos humanos,

financeiros e de acesso a dados abertos externos a fim de promover soluções executáveis em nível local.

Por exemplo, os Fundos de Água, que atualmente operam no Brasil, Colômbia, Costa Rica, República

Dominicana, Equador, México e Peru. Os Fundos são criados por atores da sociedade civil, do setor

privado e de instituições públicas, que assumem certas obrigações e responsabilidades (que incluem o

aporte de recursos humanos e econômicos) que constam do contrato de fideicomisso[134]. Um dos

Fundos mais emblemáticos é o Fundo de Páramos e Tungurahua que, desde 2014, cobre todos os custos

administrativos e de investimento e capitaliza até 60% dos aportes ordinários.
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1. O caso de Santiago de Caballero

evidencia como o uso de

metodologias colaborativas junto

com a aplicação de ferramentas de

software livre resulta em uma

fórmula bem-sucedida para gerar

informações a baixo custo com o

apoio dos cidadãos e, assim,

planejar melhor o

desenvolvimento das cidades.

2. A partir do mapeamento

coletivo, foram cobertas 29 rotas

urbanas, 25 ramais dessas rotas e

seis rotas estaduais em apenas

cinco dias.

A população urbana da América

Latina e Caribe duplicou entre

1950 e 2018, passando de 41% para

81% do total e tornando-a, assim, a

segunda região mais urbanizada

do mundo[135]. Embora uma

maior urbanização costume estar

ligada a maior desenvolvimento, o

crescimento rápido das cidades

latino-americanas pôs uma

enorme pressão sobre a

infraestrutura e os serviços

públicos, incluindo os sistemas de

transporte, que enfrentam

superlotação crescente, maiores

tempos de viagem, elevação dos

custos agregados do transporte e

aumento do consumo energético,

emissões de contaminantes e

acidentes, deterioração urbana e

exclusão social[136] [137].

O DATUM, é uma plataforma

digital que permite a coleta,

processamento e divulgação dos

dados de mobilidade urbana. A

partir dessa plataforma, foi

realizado o projeto Mapeando

Santiago, que deu destaque

especial à participação dos

cidadãos e a entender as

necessidades dos usuários do

sistema de transporte[138].

Estudantes universitários

registraram, por meio de

diferentes aplicativos, dados

georreferenciados de rotas,

paradas e espaços públicos que

precisavam de intervenções.

DATUM:

Captar informações, estimular
diálogos, incluir ações de 

colaboração para alívio do 

transporte urbano

As organizações da sociedade civil elaboraram um

mapeamento complementar de acessibilidade e

condições de segurança para idosos e pessoas com

deficiência. Por fim, os cidadãos participaram de uma

pesquisa de opinião que permitiu conhecer melhor os

usuários do transporte público, seus padrões de uso e

como melhorar o serviço pela perspectiva deles.

Aplicativos e plataformas de código aberto foram a

opção utilizada que possibilitou o desenvolvimento de

uma resposta tecnológica. A equipe de estudantes usou

o MapMap para registrar os percursos e o Mapillary para

coletar imagens do espaço público ao longo das rotas

de transporte e os dados foram processados no formato

GTFS, o que permitiu que pudessem ser compartilhados

no Google Maps.
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Além da multiplicidade de fatores que podem afetar um projeto em algum

momento do tempo, e em um contexto específico, decidimos compartilhar

achados adicionais de sucessos e fracassos pela perspectiva da participação

cidadã.
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No concurso “Super-heróis do Desenvolvimento”, para

reconhecer o trabalho das agências executoras que

implementam soluções bem-sucedidas e inovadoras[139],

encontramos talento e ideias entre os cidadãos que estão

melhorando vidas, por exemplo:

1. “A inovação vem voando”, desenvolvida dentro do

Programa de Integração Viária Regional II[140], de

Honduras.

a. Drones: Drones foram usados para coletar informações

sobre o progresso de obras públicas.

b. Disseminação: Foram geradas informações multimídia

divulgadas online, com livre acesso tanto para a

população como para os órgãos financeiros e

governamentais.

c. Transparência: Os registros em vídeo da cronologia de

execução do projeto representam um passo adicional

para a maior transparência e prestação de contas

exigidas pelos cidadãos para validar o avanço das obras

de investimento público.

2. Transformação Integral de La Chacarita Alta, Paraguay:

Graças ao projeto, ficou claramente visível a necessidade de

ter uma equipe especializada na área social e econômica para

desenvolver um diagnóstico integrado na área de

intervenção, contando com a participação da

comunidade[141].

3. Programa de Ampliação dos Serviços de Água e

Saneamento/Zonas rurais e remotas, Peru: o PROCOES

melhorou os serviços de água e saneamento de cerca de 200

comunidades e enfrenta o desafio de incentivar a

participação cidadã durante a fase de desenho e de execução

para uma maior apropriação dos serviços. No caso do

PROCOES, o programa optou por formar Núcleos Executores

compostos de representantes da comunidade e empresas

especializadas em projetos rurais de pequena escala, o que

permitiu reduzir tanto os custos como o tempo de

execução[142].

Lado A

Quando as coisas dão certo:
4. Programa de

Desenvolvimento Turístico

Sustentável da Província de

Salta, Argentina: foram criados

comitês locais integrados por

instituições, associações, grupos

locais e das proximidades,

organizados em mesas de

trabalho multissetoriais. Abriram-

se, assim, espaços de diálogo e de

tomada de decisões em torno de

temas de importância

fundamental para o programa, o

que garantiu o apoio constante

dos diferentes atores e o

alinhamento entre as medidas

adotadas e as necessidades

locais[143] [144].

5. Rede global de

empreendedores, El Salvador: a

Rede Regional de

Empreendimento promoveu a

coordenação de atores cívicos

vinculados ao empreendimento, o

que facilitou intercâmbios de boas

práticas e promoveu a

colaboração entre os

membros[145]. A criação de

instâncias de interação, como

parcerias estratégicas ou redes

entre órgãos e instituições

vinculados a uma temática,

permite uma melhor coordenação

entre diferentes atores e o

aproveitamento de seu

conhecimento e experiência.
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6. Projeto de Desenvolvimento Econômico Rural

Local[146], Guatemala: envolveu os moradores

em todo o ciclo de execução do projeto para

incorporar regularmente suas opiniões e

contribuições. Nessa mesma linha, deve-se notar

que as ações dos especialistas do BID do setor

de água e saneamento destacam a efetividade

dos processos de diálogo e consulta com as

comunidades para adequar as intervenções às

suas necessidades[147]. Como exemplo, citamos

o Programa de Abastecimento de Água e Manejo

de Águas Residuais em Zonas Rurais, que

organizou jornadas de Diálogo, Socialização e

Conscientização com a comunidade wayuu, a fim

de aprofundar o relacionamento com essa

comunidade. Essas jornadas permitiram a

interiorização e identificação do esquema de

aquedutos e esgotos por rede como uma

solução para os problemas de acesso a água

potável.

Os projetos requerem o desenho de estratégias

que assegurem uma abordagem

cidadã/comunitária efetiva para aumentar o

conhecimento do programa e de seus objetivos

por parte dos cidadãos.

7. Operação Urbano-Ambiental Macambira

Anicuns, Brasil: Foi estabelecida uma instância

de diálogo em que se chegou a um acordo no

Plano Diretor do município sobre o mecanismo

de “Transferência do Direito de Construir”[148].

As obras de infraestrutura urbana e social às

vezes enfrentam dificuldades ambientais

devido à ocupação desordenada do espaço

urbano. A experiência dos especialistas indica

que é possível explorar alternativas às

desapropriações por meio da articulação de

canais de diálogo com as partes afetadas.

8. Construção de confiança no caso do

Programa de Água, Saneamento Básico e

Eletrificação para o Pacífico-Colômbia: a criação

e participação em uma mesa de trabalho

interinstitucional com líderes de entidades locais

desde uma etapa bastante inicial permitiu

conscientizar sobre os benefícios do programa,

incentivar a participação social e fortalecer a

relação com os cidadãos[149]. Uma boa prática

identificada nos projetos implementados em

áreas em que há alta desconfiança do Estado

baseia-se em elaborar uma estratégia que

priorize os valores do território e estimule a

criação de laços de confiança com a população .

Lado B

Quando as coisas não dão certo:

A publicação “Cuatro décadas de conflicto en

torno a proyectos de infraestructura”[150]

assinala que as interrupções de projetos, os

atrasos, sobrecustos e cancelamentos são

consequências comuns de um planejamento de

participação cidadã deficiente. Nessa linha, um

estudo elaborado pela Universidade de

Harvard, juntamente com Queensland e Clark,

quantificou que operações de 5 trilhões de

dólares perdem 20 milhões de dólares por

semana devido a conflitos sociais [151].

O Mecanismo Independente de Consulta e

Investigação do Grupo BID (MICI), que

analisa e resolve disputas derivadas do

descumprimento de políticas operacionais,

calculou que, no período de 2010-2019, 72%

dos casos analisados envolviam

comunidades indígenas ou grupos

comunitários, sendo os danos reportados de

natureza muito diversa[152].

Os conflitos são parte integrante das

relações humanas. Deve ser um grande

alerta vermelho ter sempre em mente que

eles podem acontecer e planejar tendo em

vista essa hipótese. Toda organização que

implemente projetos de desenvolvimento

tem a seu crédito a experiência acumulada

que é parte de sua riqueza competitiva em

termos de conhecimento e experiência

diferenciada. Parte dessa experiência são

justamente os casos em que não houve bons

resultados[153].
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que, apesar de todos os

esforços e da excelente

experiência técnica,

resultaram em interrupção de

operações por conflitos com

cidadãos e, em consequência,

na impossibilidade de executar

os projetos[154]

1. Mareña Renovables[155] no

México: membros de

diferentes comunidades

indígenas do Estado de

Oaxaca apresentaram um

recurso ao MICI por danos

ambientais e sociais do

Projeto Eólico Mareña

Renovables[156]. O projeto

previa a construção e

operação de um parque eólico

com capacidade total de 396

MW. Foram feitas todas as

perícias e o Relatório de

Gestão Ambiental e Social

(RGAS) indicou que a

população recebeu

informações sobre os

objetivos e alcance da

operação. No entanto, quando

as consultas foram realizadas,

elas se concentraram em obter

os acordos de usufruto e

direito de passagem, sem que

os resultados fossem

devidamente registrados[157]

[158].

O que aprendemos: Falar sobre

o que é importante, evitar a

polarização, focando-se no

tema central como, nestes

exemplos, a matriz energética

do país:

A. Diálogos com agendas

relevantes: Uma das chaves em

questões de participação cidadã

é informar em tempo oportuno,

captar tendências, realizar

intercâmbios com os cidadãos

em que se abordem os pontos

centrais para escolher executar

um projeto ou outro.

No exemplo destas iniciativas, a

¡verdadeira discussão com os

cidadãos é sobre a matriz

energética do país, de modo a

não levar as pessoas a uma nova

polarização e a centrar seu foco

em “projeto sim ou projeto não”.

B. Incluir atores da sociedade

civil/cidadãos, como

universidades e associações

profissionais em torno de temas

complexos como o futuro da

matriz energética do país tem o

potencial de gerar novos

entendimentos com outros eixos

sociais importantes.

2. Projeto Hidrelétrico Alto

Maipo (PHAM) no Chile:

O PHAM foi desenhado para

apoiar a construção, operação

e manutenção de duas usinas

hidrelétricas, com uma

capacidade instalada de 531

MW. Em janeiro de 2017, o MICI

recebeu uma solicitação de

moradores da comuna de San

José del Maipo em que

detalhavam os danos

socioambientais derivados da

ausência de uma avaliação do

impacto social e de

descumprimentos das

obrigações contraídas pelo

mutuário, entre outras: (i) o

aumento do tráfego de

veículos, acima do nível

acordado, que impactou o

número de visitantes, afetando

a atividade turística da área; (ii)

a alteração dos caudais dos rios

envolvidos, em particular com

relação às atividades

recreativas e econômicas da

área; e (iii) a ausência de

processos de consulta

adequados e de divulgação de

informações. Enquanto o MICI

trabalha na etapa de

investigação pela perspectiva

de participação cidadã, há dois

enfoques importantes dentro

das muito boas ações que já

foram adotadas[159]:
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https://www.iadb.org/pt/mici/mici-mecanismo-independente-de-consulta-e-investigacao
https://blogs.iadb.org/sostenibilidad/en/how-kenyas-eliud-kipchoge-can-help-us-get-to-net-zero-emissions-by-2050/
https://www.fondosdeagua.org/pt/
https://www.un.org/development/desa/publications/2018-revision-of-world-urbanization-prospects.html
https://publications.iadb.org/es/la-ruta-hacia-las-smart-cities-migrando-de-una-gestion-tradicional-la-ciudad-inteligente
https://blogs.iadb.org/ciudades-sostenibles/en/datum-open-transit-mapping-dominican-republic-santiago-caballeros/
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https://www.iadb.org/pt/noticias/bid-anuncia-finalistas-do-premio-super-herois-para-o-desenvolvimento
https://www.iadb.org/pt/noticias/bid-anuncia-o-vencedor-do-premio-super-herois-para-o-desenvolvimento-2019
https://wiconnect.iadb.org/pt-br/noticias-oportinidades/consultas-publicas-o-passo-a-passo-marcos-regulatorios-e-legais-aplicaveis-no-brasil/
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-ME-2012-053
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=38811283
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-1800453186-687
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Os conteúdos e os insumos

utilizados para construí-los não

representam necessariamente

a opinião do Grupo BID ou de

sua Diretoria. Não são

recomendações nem

previsões, mas ferramentas

para questionar o status quo e

facilitar conversas estratégicas

entre os atores do

desenvolvimento da América

Latina e do Caribe.

iadb.org/pt/sociedade-civil/home
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