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sta publicação é possível graças a todas as pessoas que, desde o início, deram seu 
apoio incondicional aos Super-heróis do Desenvolvimento. O Presidente do BID e 
os colegas da Vice-Presidência de Setores; Vice-Presidência de Países; Setores; BID 

Invest; BID Lab; Escritório de Planejamento Estratégico e Eficácia no Desenvolvimento e 
Escritórios nos Países. Todos eles trouxeram perspectivas, experiência, criatividade e 
fizeram um esforço inestimável para tornar os Super-heróis um emblema da missão única 
do BID: melhorar vidas.

Às equipes executoras da América Latina e do Caribe, que 
reagiram excepcionalmente diante de um ambiente incerto e 
dinâmico devido à pandemia, esta publicação é sobre e para 
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Quando o mundo parou,
ELES SEGUIRAM ADIANTE

 orientação geral era ficar em casa. As pessoas tiveram que 
ficar reclusas a tal ponto que os animais começaram a ocupar 
espaços incomuns. Leões-marinhos tomando banho de sol nas 

ruas de Mar del Plata, Argentina; um puma vagando por Santiago do 
Chile; uma praia no Peru, antes cheia de turistas, apareceu um dia cheia 
de gaivotas e pelicanos. No entanto, nem todos os seres humanos 
podiam se dar ao luxo de simplesmente observar a paisagem de dentro 
de casa. Embora as quarentenas tenham sido obrigatórias em todo o 
mundo para salvar vidas, também é verdade que foram fatais para o 
bem-estar de milhões de pessoas vulneráveis.

Por isso, assim como a obrigação da grande maioria era a de se proteger, 
o dever de uma parcela de pessoas era tomar conta da situação e até 
nadar contra a corrente para não deixar desprotegidas as pessoas que 
precisavam de alguém para lutar por elas: crianças no Brasil que 
ficariam sem os alimentos nutritivos que recebiam diariamente na 
escola, pois o confinamento levava à suspensão das aulas presenciais; 
famílias rurais do Paraguai que teriam que prolongar a espera pela água 
potável em suas casas, porque as várias restrições congelaram as obras 
dos novos sistemas de água e saneamento; centenas de milhares de 
trabalhadores informais no Equador que não podiam mais sair às ruas 
para obter seu sustento diário.

A
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Os exemplos acima são de situações reais que surgiram em decorrência 
do coronavírus e que representaram enormes obstáculos para a 
continuidade dos projetos de desenvolvimento que vinham sendo 
realizados na América Latina e no Caribe. Isso não significa que 
tenham sido obstáculos impossíveis de superar. Centenas de líderes e 
organizações na região lutaram contra a maré de paralisia global para 
evitar que suas iniciativas fracassassem e, assim, impedir que os 
beneficiários ficassem sem suprir as necessidades básicas, como 
alimentação, educação ou acesso à água potável.

Desde 2018, por meio da iniciativa Super-heróis do Desenvolvimento, o 
BID propõe reconhecer anualmente as "unidades executoras", ou seja, 
as equipes de trabalho locais formadas por funcionários públicos ou 
privados, empresários e líderes de diferentes setores. São eles que, 
superando imensas dificuldades, implementam e viabilizam este tipo 
de projetos de desenvolvimento financiados pelo Banco, mesmo em um 
contexto tão complexo como o de um planeta acometido pela 
pandemia. Precisamente, em 2020, para a terceira edição da iniciativa, 
o objetivo era o de destacar, homenagear e premiar aqueles que 
realizaram os projetos apesar da altíssima adversidade; aqueles que 
foram criativos e proativos em meio a grandes limitações; os que 
persistiram quando o "covidcentrismo" prevaleceu no mundo e houve 
pouca ou nenhuma atenção a qualquer emergência que não tivesse a 
ver com o coronavírus.

Oitenta e oito casos foram inscritos no Super-heróis do Desenvolvimento 2020. Depois de avaliar a dimensão dos desafios que enfrentaram, as 
soluções implementadas e as lições aprendidas, foram escolhidas seis equipes finalistas com um denominador comum: a crise, longe de 
imobilizá-las, as motivou a explorar soluções inovadoras com o objetivo final de melhorar a vida da população, de não deixar nenhum 
beneficiário entregue ao seu próprio destino. Suas histórias, reunidas nesta publicação, refletem uma importante capacidade adaptativa. Eles 
ajustaram prioridades, redesenharam processos e até reconsideraram a relevância das necessidades que inicialmente esperavam atender.
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Ninguém havia tido a experiência de viver no meio de uma epidemia, de como seria continuar fazendo o que fazíamos na chamada 
"normalidade". O coronavírus, entretanto, capacitou a todos nós com novas lições que não devem permanecer no aprendizado individual, mas 
no conhecimento compartilhado disponível para qualquer pessoa na região. Com esta publicação queremos que, a partir dos desafios e soluções 
de algumas pessoas, os projetos de outras sejam enriquecidos. Que o trabalho destas unidades executoras ilumine o caminho das demais, pela 
sua vocação, persistência e engenhosidade para atender aos beneficiários, independentemente do tamanho do obstáculo que esteja à frente.

Assim, no Suriname, um grupo de empresárias encontrou nas 
dificuldades a desculpa perfeita para melhorar as áreas do negócio que, 
não fossem as medidas de confinamento, nunca teriam sofrido 
intervenção; no Brasil, um programa de treinamento decidiu fornecer 
apoio psicológico aos seus alunos sobrecarregados, antes de continuar 
com a formação; neste mesmo país, outra iniciativa que oferecia espaços 
recreativos e culturais para jovens de áreas violentas, redirecionou seus 
esforços para manter os participantes motivados e envolvidos, 
convidando-os a se organizarem para levar ajuda às suas comunidades, 
transformando os beneficiários do programa em benfeitores da sua 
própria vizinhança.

Entre outras descobertas, fica claro que é possível agilizar processos sem 
reduzir seu rigor, e não foram só os projetos finalistas que atestaram isso. 
O BID reduziu consideravelmente os prazos de elaboração e aprovação de 
empréstimos, principalmente em iniciativas-chave para responder aos 
desafios da COVID-19: em média, esses casos estão recebendo aprovação 
em dois meses e meio, o que normalmente levaria quase sete meses. Nesse 
esquema, em que os procedimentos internos são mais flexíveis e 
simplificados, o Banco espera autorizar cerca de 7,9 bilhões de dólares em 
financiamentos.
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Em busca
DOS ALUNOS
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10

Há muitas coisas que a fome limita. Uma delas é o 
estudo. Segundo o Unicef (Fundo das Nações Unidas 

para a Infância), uma criança com limitações 
nutricionais pode ter uma redução na capacidade de 
aprendizagem. Por isso, no estado do Amazonas, no 

Brasil, era prioritário garantir a segurança alimentar 
de mais de 440 mil alunos de baixa renda, cujas 

aulas foram suspensas por medidas de 
confinamento e distanciamento social. O desafio, 
porém, era enorme: eles não sabiam com certeza 

onde morava a grande maioria dos alunos.

omo é recorrente em outras partes do mundo, muitas famílias 
dependem dos alimentos fornecidos nos centros educacionais 
para que seus filhos tenham uma alimentação adequada. O 

problema não eram as aulas. "Com o programa Aula em Casa, garantimos 
o atendimento de mais de 440 mil alunos com a transmissão das aulas 
por canal da TV aberta", afirmam os funcionários da Secretaria da 
Educação e Esportes do Amazonas. O que era realmente complexo era 
garantir a segurança alimentar de todos esses alunos da educação 
básica, nos 62 municípios do estado, como condição mínima para o 
desenvolvimento escolar.

C
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or isso, começaram a conceber a "Merenda em Casa", uma ambiciosa 
operação de distribuição de kits de alimentos com produtos básicos 
como leite, feijão e macarrão. O objetivo era fazer uma entrega de 

aproximadamente 10 quilos a cada um dos quase meio milhão de alunos.
P

 Quando a escola muda de endereço, e 
agora está na sala da casa do aluno, é 

preciso recriar um ambiente e as 
condições necessárias para que o 

aprendizado ocorra", explicam 
funcionários da secretaria. 

Mais difícil ainda, para evitar aglomerações e contribuir para o necessário distanciamento 
social, um grande número de cestas básicas tinha que chegar às portas das casas. No entanto, 
eles enfrentaram um desafio que pode ser classificado como "descomunal". Em Manaus, 
capital do Amazonas, onde se concentram mais de 220 mil alunos (quase metade do total), 
70% das bases de dados estavam desatualizadas. Isso significa que eles não tinham como 
localizar sete em cada 10 alunos, em uma cidade de aproximadamente 1,8 milhão de 
habitantes. É como encontrar uma agulha em um palheiro.

1 / Em busca dos alunos "perdidos" Super heróis 
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les tiveram que descobrir como distribuir toneladas de alimentos em comunidades rurais, 
indígenas e ribeirinhas onde, por exemplo, o único acesso é pelo rio. Pode demorar até 40 dias para 
chegar às localidades dos rios Juruá, Alto Solimões e Alto Rio Negro.

Como se comunicar com todas as famílias? Como garantir que nenhuma criança seja deixada de fora 
nesta operação logística de proporções assustadoras? Para começar, uma solução tecnológica simples 
permitiu localizar os alunos em Manaus em questão de dias. "Os alunos tiveram que usar um aplicativo 
desenvolvido especificamente para este programa, por meio do qual realizamos um censo e 
cadastramos todos para facilitar as entregas", explicam os porta-vozes da Secretaria da Educação.

E

Com um aplicativo móvel, 
ELES LOCALIZARAM OS ALUNOS 

Outro grande desafio foi fazer 
entregas em alguns dos locais mais 

isolados e remotos nas 61 cidades 
restantes, onde cerca de 224 mil 

crianças estudam. 

e m  q u e s t ã o  d e  d i a s
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Bastava baixar no celular e fornecer algumas informações básicas, como 
nome da criança, número da matrícula e, principalmente, o local de 
residência. Era necessário que esse processo fosse feito na mesma casa 
onde se esperava receber o kit. Assim, graças a uma tecnologia de 
geolocalização, verificavam que as informações fornecidas coincidiam com 
a localização real.

Usando os dados coletados, eles rapidamente criaram 37 pontos de 
distribuição em Manaus, estrategicamente distribuídos para otimizar a 
transferência dos alimentos com os protocolos de biossegurança 
adequados. Nesse sentido, foi muito útil o desenvolvimento de outro 
sistema informatizado para controle de estoques em tempo real, que serviu 
para agilizar o planejamento e documentar a entrega dos alimentos.

Esse aplicativo, projetado 
e programado em tempo 

recorde, possibilitou 
identificar, em poucos 
minutos, a localização 

exata dos alunos.
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penas uma minoria na capital 
amazonense não conseguiu receber 
alimentos na porta de casa. Não foi 
possível fornecer as informações 

necessárias por meio do aplicativo, na maioria 
das vezes devido à falta de um smartphone 
com a tecnologia necessária para 
geolocalização. Por outro lado, foram 
considerados os perigos de entrar em algumas 
áreas com determinados níveis de 
criminalidade. Por isso, estabeleceram postos 
de entrega, para que as famílias das crianças 
viessem buscar os kits. Por ser um percentual 
mínimo de beneficiários, estimaram que não 
haveria aglomerações nem descumpririam 
medidas de distanciamento social.

Eles concluíram que o mesmo critério poderia 
ser aplicado nos 61 municípios restantes. Por 
serem populações pequenas, dispersas ou 

A remotas, não foi necessário carregar os kits até 
a porta de cada casa. "No interior do estado as 
entregas foram feitas nas mesmas escolas, por 
marcação prévia, seguindo todas as orien-
tações das autoridades de saúde relacionadas 
ao distanciamento e à higiene", explicam os 
coordenadores da iniciativa.

A implantação dessa operação foi acompan-
hada permanentemente por uma campanha 
de comunicação de massa, para que as famí-
lias soubessem como usar o aplicativo ou onde 
retirar as cestas básicas, no caso das popu-
lações do interior e das que não puderam ser 
localizadas em Manaus.

Foram utilizados todos os canais de comuni-
cação possíveis: desde publicidade institucio-
nal até comunicação pelas redes sociais e 
meios de comunicação tradicionais. Havia até 

uma central de atendimento para esclarecer 
dúvidas dos beneficiários, solucionar proble-
mas e receber comentários que lhes permitis-
sem aprimorar a operação. Resultado: foram 
entregues quase 4.500 toneladas de alimentos 
(cerca de 10 quilos de alimentos por aluno), 
equivalente a mais de 1.500 carros compactos.

Na Secretaria de Educação e Esportes do 
Amazonas todos estão particularmente 
orgulhosos pelo "uso totalmente responsável 
dos recursos públicos". Segundo seus 
porta-vozes, "todos os órgãos de controle e 
fiscalização foram convidados a acompanhar a 
execução do programa; nossos esforços foram 
apontados pelo Ministério Público como 
referência para o país".

4.500 toneladas 
DE ALIMENTOS,  

FORAM ENTREGUES  

o  e q u i v a l e n t e  a o  p e s o  d e  
1 . 5 0 0  c a r r o s  c o m p a c t o s
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Quando se torna urgente localizar o endereço exato de uma grande população de beneficiários, como condição 
básica para atendê-los com subsídios que garantam o sucesso de um programa, é possível desenvolver soluções 
tecnológicas em tempo recorde e de fácil utilização que permitam localizar um grande número de pessoas e 
planejar operações logísticas em grande escala para distribuir a ajuda da forma mais eficiente possível. No estado 
do Amazonas, no Brasil, eles precisavam entregar kits de alimentação a todos os 440 mil alunos do ensino 
fundamental (cesta básica de 10 quilos por criança), para que tivessem uma alimentação adequada que lhes 
permitisse continuar estudando em casa, após a suspensão das aulas devido ao coronavírus. Para evitar a 
superlotação, a grande maioria dessas entregas teve que chegar à porta das casas das crianças. Somente em 
Manaus, capital do Amazonas, 70% das bases de dados dos mais de 220 mil alunos matriculados na cidade não 
estavam atualizadas, por isso não se sabia para onde enviar as cestas básicas. Em seguida, desenvolveram um 
aplicativo móvel simples. Era necessário apenas que as famílias fizessem o download no celular e fornecessem 
informações básicas, como endereço residencial. Esse processo deveria ser feito no mesmo local onde se esperava 
o recebimento dos kits, para que o aplicativo pudesse verificar as informações fornecidas por meio da tecnologia de 
geolocalização. Além disso, desenvolveram outro sistema de monitoramento de estoques em tempo real, que serviu 
para otimizar o abastecimento e a posterior distribuição dos alimentos. No total, conseguiram distribuir cerca de 4,5 
mil toneladas de alimentos em todo o estado do Amazonas.

Aprendizagem

LIÇÕES PARA OUTROS
própria, 

1 / Em busca dos alunos "perdidos" Super heróis 
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Se um programa é forçado a implementar mudanças importantes rapidamente e deve informar 
essas mudanças com eficiência a grandes grupos de beneficiários, é possível projetar e executar 
estratégias de comunicação massivas e abrangentes que facilitem uma pedagogia completa. No 
caso desta história, as famílias deveriam ser devidamente informadas sobre a existência de um novo 
aplicativo móvel e como usá-lo, para que as crianças recebessem em casa a alimentação que antes 
lhes era fornecida na escola. Da mesma forma, era preciso saber quais eram as alternativas para 
quem não pudesse receber os kits na porta de casa, seja por dificuldades de uso do aplicativo, falta 
de segurança em certas áreas de Manaus ou por serem crianças do interior do estado, vivendo em 
áreas isoladas e remotas. Por isso, os executores da iniciativa lançaram uma estratégia de 
comunicação que atuou em diversas frentes, para informar amplamente todos os beneficiários, 
incluindo diretrizes institucionais, comunicação nas mídias tradicionais e campanhas nas redes 
sociais. Eles também contaram com uma central de atendimento que, além de tirar dúvidas dos 
beneficiários e solucionar problemas, obtinha comentários para fazer ajustes e melhorar a operação.

1 / Em busca dos alunos "perdidos" Super heróis 
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UMA PANDEMIA 
e m  u m a  c a m p a n h a  p a r a  t r a z e r  á g u a  p o t á v e l

Como  transformar 

PARAGUAI
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Por mais estranho que pareça, o vírus que 
paralisou o mundo em 2020 tornou-se um aliado 
fundamental na ampliação do escopo do Projeto 

de Construção de Sistemas de Água e Saneamento 
para Pequenas Cidades do Paraguai, iniciativa 

concebida para prestar esses serviços a milhares 
de famílias rurais e indígenas no país.

ntes da pandemia, esperava-se que o programa beneficiasse 
pouco mais de 25 mil pessoas, instalando sistemas de água e 
saneamento completamente novos. Agora, em resposta ao 

desafio apresentado pela COVID-19, várias intervenções adicionais estão 
em andamento para melhorar a qualidade da água já consumida por 
outros 216 mil paraguaios.

A
2. A história é baseada nesta operação
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Em ordem cronológica, um primeiro 
marco nesta história ocorre em 

dezembro de 2019, quando o 
coronavírus ainda era um tanto 

desconhecido globalmente.

Na ocasião, o Serviço Nacional de Saneamento Ambiental (SENASA) firmou seis contratos com 
diferentes empresas para a construção, em uma primeira fase, de sistemas integrais de abastecimento 
de água potável que entrariam em operação em 2021.

Segundo dados consolidados pelo SENASA, um em cada quatro habitantes da zona rural não tem 
acesso à água e sabão, os dois elementos de higiene mais básicos de todos. Por isso, a iniciativa foi de 
extrema importância para melhorar a qualidade de vida de centenas de comunidades. A pandemia, no 
entanto, aumentou o tamanho do desafio. Se lavar as mãos era fundamental para mitigar a 
disseminação do vírus, levar água limpa para 25 mil pessoas parecia muito pouco.

2 / Como transformar uma pandemia em uma campanha para trazer água potável Super heróis 
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MAIS SIMPLES
Modelos de contratação

O propósito de transportar água potável deixou de ser uma 
necessidade urgente para se tornar uma questão de vida ou 

morte, especialmente se levarmos em consideração a 
capacidade limitada dos centros de saúde nas áreas rurais 

para tratar eventuais infecções. 

Embora tivessem ativado algumas medidas de contingência para fornecer água no curto 
prazo a populações não atendidas, era necessário pensar em uma solução que permitisse 
chegar a mais paraguaios sem custar mais caro.

Eles descobriram que poderiam fazer muito com uma pequena parte do orçamento, além de 
construir os novos sistemas de água e saneamento. Foram identificadas 69 comunidades 
que já tinham seus respectivos sistemas de água, mas que precisavam de algum tipo de 
reparo ou melhoria pontual. Por exemplo, a mudança de um tanque, a troca de um cano ou 
uma pequena reorganização de uma estação elevatória seria suficiente para melhorar 
consideravelmente a qualidade da água de mais de 26 mil pessoas.

2 / Como transformar uma pandemia em uma campanha para trazer água potável Super heróis 
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Eles encontraram 
uma fórmula que lhes 
permitiria fazer esses 
reparos rapidamente 

e atingir o maior 
número de 

comunidades: 

Assim, eles avançaram na celebração de dois contratos modelo por 
componentes, um modelo contratual flexível em que se 
estabelecem os preços do que será fornecido, desde o custo das 
peças de reposição até o valor dos reparos, sem necessidade de 
entrar no detalhe de quantas intervenções serão feitas ou onde.

Dessa forma, com o objetivo de melhorar os sistemas de água 
existentes nas 69 comunidades selecionadas, eles poderiam 
identificar os problemas e, à medida que avançavam, tomariam as 
respectivas providências até que os recursos orçados se 
esgotassem. Em contrapartida, a adoção de um regime de licitação 
tradicional teria sido um processo muito mais demorado, não só 
pelas fases e exigências de um processo desta natureza, mas 
também porque teria exigido um diagnóstico prévio e completo do 
estado dos sistemas de água que sofreriam intervenção e os 
detalhes dos reparos que seriam feitos, uma tarefa impossível em 
meio à pandemia.

uma licitação de preços. É um 
esquema muito simples no qual, 
acima de tudo, se avalia a oferta 
mais econômica, entendendo que 
as obras, os bens e os serviços 
contratados são de baixa 
complexidade, padronizados e 
facilmente encontrados no 
mercado. 
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Assim, eles tomaram uma decisão, tão útil quanto econômica e fácil de implementar: instalar 
cloradores (ou casas de cloração) por meio de uma nova licitação de preços, que permitirá que outras 
190 mil pessoas passem a receber água potável no curto prazo.

O mesmo modelo de licitação de preços está sendo usado para melhorar os sistemas básicos de água 
e saneamento em 45 hospitais e unidades de saúde da família. Apesar da importância dessas 
instalações, devido ao atendimento médico que prestam à população, principalmente em épocas de 
pandemia, elas apresentam intermitências e deficiências no serviço de água devido à saturação dos 
aquedutos locais. Neste sentido, estão previstas a construção de poços de água e a instalação de 
bombas, tanques e equipamentos de cloração, bem como a construção de novas instalações 
sanitárias e lavabos para melhorar as práticas de higiene dos pacientes e equipe médica.

Às vezes,  
UM CLORADOR  

Depois de constatar que poderiam causar um 
grande impacto com esquemas de contratação 

simples, concluíram que era viável ajudar mais 
500 comunidades que já tinham sistemas de 

distribuição de água, mas que não era potável 
por falta de cloração.

é  s u f i c i e n t e
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Tudo isso – desde a melhoria 
dos sistemas existentes, 

passando pela instalação de 
cloradores e terminando 
com as intervenções em 
hospitais e unidades de 

saúde da família –  

tem sido fundamental para facilitar um hábito 
que em outras partes do mundo é dado como 
certo, mas que nas zonas rurais do Paraguai 
continua sendo um desafio diário: lavar as 
mãos com água limpa.

Felizmente, o que inicialmente era um grande 
obstáculo se transformou em uma excelente 
campanha para alcançar mais pessoas.

No total, e motivados pelo coronavírus, passaram de 25 mil para mais de 240 mil 
beneficiários. O que o SENASA fez é um testemunho inspirador da atualidade: a pandemia 
no Paraguai, em vez de espalhar a COVID-19, multiplicou por quase 10 o número de pessoas 
que terão acesso à água de melhor qualidade.
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Se um projeto busca melhorar a qualidade de vida das pessoas por meio da prestação de serviços públicos, é possível 
ampliar o escopo da iniciativa, não apenas com a construção de novas infraestruturas, mas também com a reforma das 
já existentes. No caso dessa história, os executores do projeto decidiram intervir nos sistemas de água já construídos em 
69 comunidades rurais, com pequenos reparos que custariam uma fração do orçamento geral, mas que melhorariam 
notavelmente a qualidade da água consumida por 26 mil pessoas do meio rural. Bastaria trocar tubulações ou arrumar 
uma estação elevatória para otimizar o funcionamento desses sistemas. Além disso, concordaram em instalar cabines de 
cloração em outras 500 localidades que já contavam com redes de distribuição de água, mas que não tinham esse 
tratamento para torná-la potável, o que acabaria impactando outras 190 mil pessoas.

Quando se torna urgente ampliar o alcance de uma iniciativa, é possível recorrer a esquemas adicionais de contratação 
simples que permitem aumentar o número de beneficiários, sem prejudicar a transparência ou o rigor dos processos. No 
Paraguai, o coronavírus estimulou o uso de modelos contratuais flexíveis para reparar e melhorar os sistemas de água 
existentes nas 69 comunidades mencionadas. Especificamente, recorreram a uma licitação de preços, regime simples em 
que são privilegiadas as ofertas mais baratas, desde que as obras, os bens ou os serviços a contratar sejam de baixa 
complexidade. Desta forma, avançaram na celebração de dois contratos modelo por componentes, modalidade que lhes 
permitiria estabelecer o custo das peças sobressalentes e o valor específico dos reparos sem entrar em detalhes de 
quantas intervenções seriam necessárias ou onde. Dessa forma, fariam os reparos à medida que identificassem as avarias 
e até que os recursos se esgotassem. Se tivessem recorrido a uma licitação tradicional, tudo teria demorado mais tempo 
sem implicar necessariamente em maior transparência ou rigor. O modelo de licitação de preços também foi usado para 
instalar cabines de cloração nas outras 500 comunidades e para melhorar os sistemas de água e saneamento básico em 
45 hospitais e unidades de saúde da família. Ao final, após colocar em prática esses modelos de contratação, o número de 
beneficiários passou de 25 mil para mais de 240 mil.
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um curso de quatro meses, certificado pelo Google, apoiado pelo 
BID e coordenado pela Junior Achievement, organização que 
trabalha com questões de capacitação profissional em 

diferentes partes do mundo. Por um lado, o jovem aprende sobre suporte 
de informática, atendimento ao cliente e segurança cibernética, entre 
outros tópicos. De forma complementar, recebe formação em soft skills, 
por exemplo, relações sociais e comunicação eficaz, para que a sua 
formação seja mais abrangente e ele esteja mais bem preparado para o 
ingresso na vida profissional.

É

"Como vai?... Como está sua família?". Essas duas 
perguntas e o interesse genuíno em saber as 

respostas permitiram o avanço de uma iniciativa 
afetada pela pandemia no Brasil: o programa de 

Certificação Profissional de Apoio em Tecnologia da 
Informação (TI), que se propôs a formar 2 mil jovens 
vulneráveis como profissionais de TI e, assim, abrir 

um caminho para novas oportunidades de trabalho.
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Os líderes desta iniciativa provaram, 
por meio de outras experiências 
internacionais, que este tipo de 
certificação permite o acesso a 

empregos de melhor qualidade para 
quem não tem formação universitária.

Por sua vez, o BID, graças ao trabalho realizado em diferentes programas de formação de jovens, 
confirmou a importância de agregar habilidades sociais à formação profissional para aumentar as 
chances de sucesso dos candidatos. De acordo com dados fornecidos pelo Google, apenas 16% das 
pessoas concluem a Certificação de TI quando fazem parte de grupos vulneráveis e sua participação é 
limitada ao curso online. Em contrapartida, essa mesma taxa pode aumentar para 60% quando os 
alunos recebem apoio adicional, como treinamento em habilidades sociais e outros serviços de 
colocação no mercado de trabalho.

Parecia uma ideia perfeita, e uma oportunidade excepcional para os 2 mil jovens entre 18 e 29 anos, que 
pretendia abranger desde o início: os chamados "nem-nem", que "nem" estudam, "nem" trabalham; 
aqueles de escolas públicas e famílias de baixa renda (apenas um salário mínimo por pessoa), nas 
cidades de Recife, São Paulo, Florianópolis e Porto Alegre; especialmente mulheres afrodescendentes e 
outros jovens em alto risco de exclusão social.
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lguns chegaram a completar um mês. A grande maioria, apenas alguns dias. Outro grupo, o de 
Porto Alegre, planejava iniciar as sessões no mesmo dia em que foi decretado o isolamento 
social. "Eles estavam muito esperançosos. Era uma grande oportunidade de vida, começar 

uma carreira e entrar no mercado de trabalho. A pandemia foi um 'choque' para todos", afirmam os 
porta-vozes do programa.

A decepção foi enorme, entre outros motivos, porque um em cada quatro desempregados no Brasil é 
jovem. Ao mesmo tempo, há um déficit próximo a 24 mil profissionais da área de TI, vagas reais e 
prontas para serem preenchidas por qualquer pessoa com a formação adequada. Os trabalhos 
associados a este setor carecem de especialistas em segurança cibernética e suporte técnico.

A

Foi um 'choque'   
PARA TODOS”  

Os escolhidos para participar do programa 
passaram por um processo demorado que 

incluiu envio de documentação, testes online 
e entrevistas. Em fevereiro de 2020, as aulas 

finalmente começaram. 
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Para começar, eles identificaram que três em cada 10 participantes não 
conseguiam se conectar às sessões por falta de computador, smartphone ou 
conexão estável com a Internet. Em seguida, convocaram aliados e parceiros 
para fornecerem telefones celulares emprestados ou alugados e pacotes de 
dados para quem precisasse.

Em tese, todos poderiam se conectar às aulas, mas não foi o que aconteceu. "Percebemos 
que o problema não era apenas o acesso à tecnologia", admitem os membros do programa. 
Após indagar sobre o que estava acontecendo, descobriram que os jovens enfrentavam 
uma série de pressões e sobrecargas que os impediam de priorizar o estudo.

As famílias de 93% dos alunos sofreram algum impacto econômico devido à pandemia, o 
que levou os alunos a procurarem empregos que lhes proporcionassem alguma renda. Eles 
também estavam com medo da doença que já estava começando a afetar seus arredores. 
Quase 25% dos alunos afirmaram que alguém em casa havia contraído o coronavírus. Além 
disso, a maioria compartilhava espaços pequenos em suas casas, o que dificultava a 
concentração em um único local para estudar e assistir às aulas. Como se isso não 
bastasse, as responsabilidades domésticas aumentaram. Alguns ficaram encarregados de 
cuidar de crianças ou adultos mais velhos. Mais da metade afirmou que o impacto 
psicológico em suas vidas, devido à nova situação global, foi de 7 ou mais em uma escala 
de 1 a 10.

O primeiro impulso dos coordenadores da iniciativa 
foi transferir para o mundo virtual tudo o que eles 

faziam pessoalmente, sobretudo o acompanhamento 
em soft skills.
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reuniões virtuais  

les ficaram cara a cara com a 
"pirâmide de Maslow", uma teoria 
psicológica que fala de cinco níveis de 
necessidades humanas. Na base estão 

questões essenciais como alimentação, saúde e 
segurança financeira e familiar. Uma vez 
resolvidas essas questões, é possível trabalhar 
as necessidades que estão mais acima na 
pirâmide, associadas às relações sociais, 
reconhecimento e realização pessoal. Ou seja, 
um jovem não tem cabeça para pensar em um 
certificado do Google, se vive com a incerteza do 
que sua família vai comer ou com a angústia de 
ter um ente querido doente.

Por meio do programa, eles os ajudaram a 
mitigar algumas das preocupações mais 
básicas. Primeiro, distribuíram cestas básicas 
que foram doadas por terceiros. Só em Recife 
foram entregues, em momentos diferentes, 

E

FOI REDUZIDO  

O ABSENTEÍSMO EM    

duas para cada aluno. Além disso, ofereceram 
apoio psicológico a todos que precisavam. O 
simples ato de falar sobre a difícil realidade, falar 
sobre como se sentiam e quais dificuldades 
estavam passando, foi libertador para os alunos 
e ajudou a reduzir os níveis de estresse e 
ansiedade.

Com mais ânimo nos grupos, realizaram sema-
nalmente encontros virtuais entre alunos e pro-
fessores para dar continuidade à formação em 
soft skills. Eles conseguiram integrar 44% dos 
alunos nesta dinâmica. As entrevistas de em-
prego simuladas, com especialistas de uma em-
presa de consultoria de recursos humanos, 
foram ainda mais bem recebidas, pois 56% dos 
participantes iniciais do programa se inscreve-
ram. O bom resultado os levou a oferecer acon-
selhamento para a preparação de currículos. 
Eles também lançaram uma série de webinars 
chamada "Vamos conversar", em que convida-

vam profissionais para discutir carreiras na 
área de TI e compartilhar algumas dicas sobre 
como entrar no mercado de trabalho.

A implantação dessa estratégia, entre março e 
junho, os levou a uma conquista importante: 
manter um bom número de alunos comprome-
tidos, com a ideia de que sigam rumo a um mer-
cado de trabalho que acaba transformando suas 
vidas. Às vezes basta uma ação simples para 
ajudar os outros de forma poderosa: a ação de 
ouvir o outro, de compreendê-lo e trabalhar com 
ele, de acordo com suas possibilidades. No pro-
grama, eles explicam que, para isso acontecer, é 
preciso que as pessoas que desenvolvem inicia-
tivas como esta "saiam da bolha". "Empatia gera 
confiança e confiança gera participação e com-
prometimento dos alunos", explicam.

3 / Quando a chave para um projeto é a empatia Super heróis 
do Desenvolvimento

31



Quando os beneficiários de um programa não podem aproveitá-lo ao máximo porque têm preocupações 
mais prementes do que a iniciativa em questão, é possível envolvê-los perguntando sobre suas 
necessidades e trabalhando para mitigá-las. Para isso, é preciso ouvir, entender e negociar acordos com 
os beneficiários, para que juntos encontrem a melhor maneira de seguir avançando. No Brasil, a 
pandemia obrigou o fechamento das salas de aula para a realização de um Programa de Certificação 
Profissional de Apoio em Tecnologia da Informação, endossado pelo Google, que incluía treinamento 
em soft skills. Mas não só isso. A situação também significava uma série de sobrecargas e pressões 
adicionais sobre os jovens vulneráveis que foram escolhidos para fazer parte desta iniciativa. Os 
executores receberam a tarefa de identificar quais problemas afligiam os alunos. Assim, entenderam 
que grande parte de suas famílias sofreu com contratempos financeiros, o que motivou muitos jovens a 
buscar trabalho para levar renda para casa. Alguns tiveram que assumir responsabilidades domésticas. 
Um em cada quatro disse que alguém em casa havia contraído o coronavírus. Após o diagnóstico dessa 
situação, entenderam que a maioria dos alunos não tinha tempo nem cabeça para continuar as aulas 
virtualmente. É por isso que os coordenadores do programa decidiram fazer uma pausa ao longo do 
caminho e concentrar seus esforços em ajudar os jovens a mitigar algumas de suas preocupações. Eles 
arrecadaram cestas básicas para os alunos e ofereceram apoio psicológico para que conversassem 
sobre seus problemas e necessidades. Só o ato de perguntar "como vai você?", ouvir e ajudar o máximo 
possível contribuiu para reduzir o estresse e a ansiedade. Foi depois desses esforços que muitos dos 
alunos começaram a participar de aulas semanais de soft skills e até mesmo de uma simulação de 
entrevista de emprego com uma consultoria especializada em recursos humanos. Eles os mantiveram 
comprometidos e envolvidos, com a ideia de que continuassem avançando com o propósito de 
transição para a vida profissional.

Aprendizagem

LIÇÕES PARA OUTROS
própria, 
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esses locais, as taxas de vitimização entre os jovens são 6,5 
vezes maiores do que em outras faixas etárias, de acordo com 
um estudo de 2010. São populações vulneráveis, expostas às 

drogas e ao crime (como vítimas ou fazendo parte dele). É por isso que os 
CJs nasceram no âmbito do Programa de Oportunidades e Direitos (POD), 
financiado com recursos do BID e executado pela Secretaria de Justiça, 
Cidadania e Direitos Humanos do Rio Grande do Sul. Eles queriam 
oferecer alternativas de vida para jovens entre 15 e 24 anos. Arte e 
esportes, em vez de drogas. Educação e conhecimento, em vez de armas.

N

4/ De beneficiários a benfeitores Super heróis 
do Desenvolvimento

Em março de 2020, foi feito o anúncio oficial que caiu 
como um balde de água fria: a suspensão de todas as 

atividades nos seis Centros Juvenis (CJ) que 
começaram a funcionar entre 2016 e 2017 no estado 
do Rio Grande do Sul, Brasil. Além de locais de lazer, 

cultura e formação profissional, esses espaços têm 
sido verdadeiros salvadores de vidas de jovens que 

vivem nos territórios mais violentos dos municípios 
de Viamão e Alvorada e da cidade de Porto Alegre 

(capital do estado).
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 Tudo acontecia no CJ. Andavam de 
skate e frequentavam oficinas de 

música, dança e teatro. Aprendiam 
línguas, mas também grafite, 

tatuagens e serigrafia. Jogavam 
futebol e vôlei.

Praticavam ginástica e artes marciais. Ofereciam cursos de treinamento técnico em profissões que 
geravam oportunidades de emprego: costura, cabeleireiro e culinária. Ensinavam sobre atendimento 
em restaurantes e ministravam cursos administrativos e de informática. Graças às parcerias com o 
setor privado, havia uma boa chance de passar da teoria à prática e preencher uma vaga em uma 
empresa.

Eram lugares que, com forte ênfase na prevenção, mantinham os jovens ocupados com diversas 
atividades. Além disso, eles aspiravam a ter uma vida melhor, arrumando um emprego ou abrindo seu 
próprio negócio. Há quem já tenha montado uma "barbearia móvel" e outros que fazem consertos de 
roupas ou adaptações de vestimentas personalizadas. "No CJ ninguém fica parado", afirmam com 
orgulho os coordenadores.
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preocupante é que, em territórios onde o crime não 
descansa e é recorrente, o fechamento do CJ poderia ser 
uma questão de vida ou morte para qualquer um dos 3.600 
jovens que eram recebidos ali todos os anos e que não 

teriam mais um espaço saudável para compartilhar diariamente ou 
para aprender com vistas a um futuro melhor.

"Diante dessa situação única de distanciamento e suspensão de 
todo tipo de atividade presencial, sabíamos que era preciso agir", 
afirmam os coordenadores do POD. Logo perceberam que nesses 
espaços foram criados laços muito estreitos de amizade e 
solidariedade. É assim que eles interpretaram corretamente que 
tinham uma rede de jovens comprometidos, dispostos a ter um 
propósito e ser proativos, para o bem de suas próprias 
comunidades.

Os Centros    
FICARAM EM SILÊNCIO”
O coronavírus e as medidas de confinamento 

pararam tudo. "Os CJs tiveram que parar de 
atender. Eles estavam silenciosos, vazios", 

disse um porta-voz do POD. 

Decidiram então que, embora a pandemia pudesse tirar o espaço 
para dançar, praticar esportes ou participar de uma oficina, o que 
não poderia tirar desses jovens era a vontade de continuar se 
aprimorando. Por isso criaram a campanha #PODpelavida, com a 
qual promoveram uma mobilização para investir o tempo de todos 
em uma nova frente: a de minimizar os efeitos do coronavírus.

Uma das poucas coisas que podem ser feitas sem grandes restrições 
no meio de uma quarentena é navegar na Internet e nas redes 
sociais. Bem, esse foi o canal para convocar as pessoas e socializar 
a estratégia, que veio da equipe de comunicação do programa.

O
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Eles não se dedicaram apenas à distribuição de cestas básicas de alimentos e artigos de 
higiene em diferentes bairros. Os jovens passaram a produzir, com as próprias mãos, alguns 
tipos de sabonetes e gel desinfetante, além de máscaras faciais tanto para suas comunidades 
quanto para integrantes da Polícia Militar. Até a impressora 3D que costumavam usar para 
fazer experiências, meramente por diversão, passaram a usar na produção de máscaras que 
depois trocavam por comida (cestas básicas) em diversos postos de serviços. Eles também 
criaram vídeos informativos sobre a campanha e trabalharam para desmascarar notícias 
falsas sobre a pandemia.

o papel dos  
"CONSEGUIMOS REDEFINIR    

C e n t r o s  J u v e n i s

Rapidamente, os jovens dos CJs deixaram 
suas atividades culturais, esportivas ou 
culinárias e começaram a trabalhar em 
elementos de biossegurança e ajuda às 

famílias mais vulneráveis.
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Conseguimos mobilizar esses jovens 
para ter um papel ativo e redefinir a 

função dos CJs neste período 
pandêmico, tornando-os referências 

locais na luta contra o vírus. Estamos 
muito satisfeitos, porque nenhum dos 

jovens adoeceu durante essas tarefas", 
afirma a equipe do POD. 

Melhor ainda, eles fizeram esse esforço acontecer sem que o programa tivesse que desembolsar 
recursos adicionais. Tudo o que era necessário foi doado por universidades e representantes do setor 
privado, ou arrecadado pelos próprios jovens.

Na prática, o que os executores dessa iniciativa fizeram foi reconverter o programa para que, pelo 
menos temporariamente, os alunos se tornassem uma importante força de voluntários. Assim, eles 
preservaram o vínculo que criaram entre si e com os CJs. Mas, acima de tudo, conseguiram manter 
esses centros como salva-vidas de centenas de jovens que vivem em áreas com alto índice de 
criminalidade, para que continuassem ocupados, aprendendo e ajudando.

A campanha saltou das redes para a mídia e o tema transcendeu da satisfação pessoal dos jovens para 
um merecido reconhecimento social por sua contribuição. "Orgulho" é a palavra que melhor descreve o 
sentimento de todos os participantes, que passaram de "receber ajuda" a "dar assistência". Uma 
mudança não menos relevante para quem hoje pode dizer que a pandemia trouxe à luz sua capacidade 
de empoderamento, pois deixaram de ser beneficiários do Estado para se tornarem benfeitores de suas 
comunidades, mitigando os impactos do coronavírus.
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Quando os jovens são formados em ambientes que os empoderam, onde se sentem parte da solução e 
não do problema, é possível convocá-los a mudar rapidamente seu papel de beneficiários e se tornarem 
benfeitores de suas próprias comunidades, tornando-se motivo de orgulho para si e para a sociedade. 
No estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, alguns Centros Juvenis (CJ) foram criados como espaços de 
lazer, cultura e formação para o trabalho, o que tem significado uma alternativa de vida para quem vive 
em alguns dos territórios com maior índice de criminalidade. Devido à pandemia do coronavírus e o 
consequente confinamento, esses centros tiveram que ser encerrados. Em vez de ficarem paralisados, 
os executores dessa iniciativa reconverteram o programa e transformaram os jovens em uma 
importante força de voluntários que ajudaria a mitigar os efeitos do coronavírus em seus ambientes 
mais próximos. Juntos, eles forneceram ajuda e elementos de biossegurança para as famílias mais 
vulneráveis. Mas, acima de tudo, os centros foram mantidos como salva-vidas para as centenas de 
jovens que vivem nessas regiões. Isso tornou mais fácil para eles permanecerem comprometidos com 
o futuro, ocupados e ajudando os outros.

4/ De beneficiários a benfeitores Super heróis 
do Desenvolvimento

Aprendizagem

LIÇÕES PARA OUTROS
própria, 
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5 Suriname
Mulheres que ensinam a 
avançar graças às 
dificuldades e não só 
apesar delas 
(Suriname 2020).

6 Equador
A força multiplicadora 
do setor privado 
(Equador 2020).

que se concentram  
na solução e não

PROTAGONISTAS DO SETOR PRIVADO 

NO PROBLEMA
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Mulheres que ensinam  
A AVANÇAR GRAÇAS ÀS DIFICULDADES

apesar delasE NÃO SÓ 

SURINAME
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e fato, essas mulheres foram "mais longe" quando decidiram 
transformar parte de sua colheita em uma aveia à base de 
mandioca, produto que já vendem em mais de 300 

supermercados do país. Em seguida, veio a farinha com sabor de banana, 
omeletes de café da manhã, pão com groselha, panquecas e até sopas, 
smoothies e raspadinhas. Todos derivados da mandioca que cultivam e, 
além disso, sem glúten.

D

5 / Mulheres que ensinam a avançar graças às dificuldades e não só apesar delas Super heróis 
do Desenvolvimento

Qualquer empresário ficaria surpreso com o 
negócio do qual fazem parte 28 mulheres de 

origem humilde do interior do Suriname: WUFS 
(Wi! Uma Fu Sranan), uma cooperativa agrícola 

fundada em 2014 e com a qual começaram a 
cultivar até 12 toneladas de mandioca por mês. "A 

maioria dessas mulheres é do interior e tem pouca 
ou nenhuma formação, mas de repente as pessoas 

começaram a vê-las de uma maneira diferente", 
afirmam os porta-vozes da WUFS. Seu sucesso, 

dizem elas, "as capacitou a ir além".

5. A história é baseada nesta operação
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Nenhuma tarefa é fácil e esta é menos 
ainda. As protagonistas desse sucesso 

comercial são as mulheres que tiveram 
que cuidar sozinhas de suas casas e 
dos filhos, uma situação comum em 
áreas rurais e remotas do Suriname. 

Os homens raramente são vistos em muitas regiões do interior, pois tendem a buscar melhores 
oportunidades de renda fora de suas aldeias, na capital ou em áreas onde certas indústrias extrativas, 
como a mineração, são desenvolvidas.

Os membros dessa cooperativa plantavam mandioca apenas para sobreviver, o que é bastante normal 
em suas comunidades. No entanto, eles desejavam melhorar seus meios de subsistência e sabiam que, 
para isso, precisavam ampliar seus horizontes. Foi então que encontraram a Surivit, uma empresa 
agrícola que os ajudaria a implementar uma estratégia para desenvolver outros produtos derivados da 
mandioca. Ela também seria responsável pelos principais aspectos logísticos, como o transporte da 
colheita e da matéria-prima até o centro de processamento, bem como a distribuição aos 
supermercados dos produtos acabados e embalados.

5 / Mulheres que ensinam a avançar graças às dificuldades e não só apesar delas Super heróis 
do Desenvolvimento
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E elas acrescentam: "A maior parte das pessoas do interior foi criada com esse mingau, embora seu 
consumo estivesse diminuindo [...] Com muito trabalho e determinação conseguimos posicioná-lo no 
mercado, como um mingau pré-embalado refinado e inovador para crianças e idosos".

Eles sabiam que tinham que fortalecer a cadeia de valor, o que significava melhoria em pelo menos três 
aspectos: a qualidade das safras, a sofisticação da usina de beneficiamento e a conquista de novos 
mercados. Nesse sentido, o acordo de cooperação técnica que assinaram com o BID visava dar um salto 
exatamente nessas áreas.

Quando tudo parou:   
DO PLANTIO    

Para crescer ainda mais, decidiram 
desenvolver e comercializar um novo 

produto juntas, com o apoio do BID. 
"Escolhemos um muito conhecido e antigo, 

feito pelos indígenas: o mingau de mandioca 
para bebês", dizem as líderes da iniciativa.

à  v e n d a

5 / Mulheres que ensinam a avançar graças às dificuldades e não só apesar delas Super heróis 
do Desenvolvimento
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como GAP (boas práticas agrícolas), GMP 
(boas práticas de fabricação) e HACCP 
(Análise de Perigos e Pontos Críticos de 
Controle), o que lhes permitiria obter 
certificações de reconhecimento global 
nestas matérias. Um segundo esforço foi a 
reforma da unidade de produção, que na 
época só tinha um ralador automático de 
mandioca e o restante era feito 
manualmente. Em terceiro lugar, precisavam 
crescer em termos de marketing e 
comercialização.

A execução deste acordo de cooperação 
técnica teve início em dezembro de 2017 e 
tudo corria conforme o planejado, até a 
chegada das medidas de confinamento e 
isolamento social e das restrições ao 
transporte. Tiveram de suspender os 
cursos de formação, que eram 
presenciais. Pior ainda, durante semanas 
as novas plantações ficaram paralisadas 
e as colheitas não puderam ser 
devidamente cuidadas. O processamento 

da mandioca para convertê-la em mingau 
foi interrompido, o que causou uma perda 
significativa do que já havia sido colhido, 
por se tratar de um produto perecível. As 
vendas caíram devido ao decreto de 
fechamento de supermercados por alguns 
dias.

Por um lado, para melhorar a qualidade da mandioca e do 
mingau processado, foi proposta a capacitação de 400 

trabalhadores em diversas metodologias padronizadas da 
indústria alimentícia, 

5 / Mulheres que ensinam a avançar graças às dificuldades e não só apesar delas Super heróis 
do Desenvolvimento
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DE DISTRIBUIÇÃO
Um novo sistema  

No entanto, é preciso muito mais do que uma 
pandemia para derrotar esse grupo de mulheres 

empreendedoras. 

Embora os treinamentos online não 
fossem uma opção, por serem em áreas 
com pouco acesso à Internet, vídeos 
animados de cinco minutos e outros tipos 
de material virtual foram produzidos. O 
conteúdo pode ser facilmente 
compartilhado e baixado pelo WhatsApp. 
Até desenvolveram um aplicativo móvel 
interativo, que consistia em um jogo sobre 
segurança alimentar, que permitia aos 
trabalhadores reforçar o que aprenderam.

O maior desafio foi financeiro. A renda caiu 
durante os períodos de quarentena, mas 
elas continuaram a pagar os salários dos 
trabalhadores. Diante dessa situação, 
decidiram implantar um novo sistema de 
marketing, utilizando redes sociais, como 
Facebook e WhatsApp, que incluíam 
entrega em domicílio para revendedores, 
lojistas e consumidores finais. Uma aposta 

difícil, já que no Suriname esse tipo de 
entrega na porta de casa não é comum, a 
menos que seja fast-food. Na WUFS, elas 
afirmam que "leva tempo" até convencer as 
pessoas a comprar produtos domésticos 
dessa forma.

Felizmente, o que começou como uma 
dificuldade, devido às normas de 
confinamento, acabou se tornando uma 
oportunidade para projetar e lançar o novo 
canal de vendas e sistema de distribuição. 
Duas estratégias que, de outra forma, sequer 
teriam explorado, pelo menos no curto e 
médio prazo. O esforço valeu a pena, pois 
coincidiu com um maior interesse das 
pessoas em alimentar as crianças com seus 
produtos. "A COVID também apresentou 
oportunidades para nós. Agora existe uma 
maior consciência sobre o uso de produtos 
locais e a demanda é crescente", explica a 
equipe da WUFS.

Suas ambições não mudaram. Seu objetivo 
continua sendo crescer, desenvolver novos 
produtos derivados da mandioca, atingir 
mais pessoas no Suriname e até entrar no 
mercado latino-americano e caribenho, com 
o apoio de parceiros como a FAO 
(Organização das Nações Unidas para 
Alimentação e Agricultura). Sua história é 
um exemplo, especialmente em um ano 
como 2020, quando tantas coisas mudaram 
para todos. Em vez de lamentar pelo que não 
puderam fazer, essas mulheres 
concentraram suas energias no que lhes 
permitiria abrir novos caminhos. Pode-se 
dizer que, graças ao coronavírus, e não 
apesar dele, essas mulheres estão levando 
sua empresa a outro patamar.

5 / Mulheres que ensinam a avançar graças às dificuldades e não só apesar delas Super heróis 
do Desenvolvimento
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Quando os projetos enfrentam obstáculos que interrompem processos específicos, é possível 
aproveitar essas situações para explorar e implementar soluções alternativas que sirvam para 
enriquecer e fortalecer iniciativas. No Suriname, a pandemia interrompeu várias frentes de 
trabalho em um projeto realizado com a WUFS, uma cooperativa de mulheres dedicada ao cultivo 
da mandioca e ao processamento e comercialização de produtos derivados. Em particular, as 
medidas de contenção bloquearam a distribuição dos produtos e suas vendas nos supermercados. 
Da mesma forma, foi suspensa uma série de treinamentos presenciais para as trabalhadoras, no 
tema de boas práticas agrícolas e industriais. Tais dificuldades motivaram as empreendedoras e a 
unidade executora do BID a repensar alguns processos e implementar novas estratégias que não 
teriam contemplado de outra forma. Elas decidiram, por exemplo, desenvolver uma nova estratégia 
de marketing e tentar outro sistema de entrega. Começaram a vender por meio das mídias sociais, 
como Facebook e WhatsApp, optando por entregar pedidos para revendedores, varejistas e 
consumidores finais em casa. Demoraram para convencer as pessoas a comprarem dessa forma, 
pois no Suriname esse tipo de entrega em domicílio não é comum, a menos que seja fast-food. O 
esforço valeu a pena, pois cada vez mais consumidores se interessavam pelos seus produtos. Em 
relação à formação suspensa, assistir às aulas online não era uma opção, devido à falta de uma boa 
conexão com a Internet nas áreas onde as trabalhadoras viviam. No entanto, conseguiram 
encontrar uma solução que, não fosse a pandemia, nem teriam explorado: a produção de vídeos 
animados de cinco minutos e outros tipos de material virtual que compartilhavam facilmente no 
WhatsApp, com os quais as trabalhadoras poderiam continuar seu processo de aprendizagem sem 
a necessidade de aulas presenciais.

LIÇÕES PARA OUTROS

Aprendizagem
própria, 

5 / Mulheres que ensinam a avançar graças às dificuldades e não só apesar delas Super heróis 
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6 / A força multiplicadora do setor privado Super heróis 
do Desenvolvimento

O teletrabalho não é uma opção para todos, 
mesmo no contexto de uma pandemia. Ficar em 

casa fazendo videochamadas não é possível para 
um encanador autônomo ou para quem tem uma 

barraca de comida de rua. Por isso, no Equador, 
onde quase metade dos trabalhadores está no 

setor informal, a notícia de uma quarentena 
iminente em meados de março de 2020 causou 

enorme preocupação.

"Estávamos pedindo a eles que ficassem em casa, mas provavelmente 
não tinham como conseguir comida", reflete um porta-voz da Unidos 
Alimentamos Mais Pessoas, uma iniciativa da sociedade civil 
equatoriana para levar alimentos aos grupos mais vulneráveis do país 
durante os períodos de confinamento. Um dos beneficiários do programa 
confirma a gravidade da situação: "A COVID não ia nos matar. O que ia 
nos matar era a fome".

49
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A primeira organização a se 
apresentar como integrante da 

Unidos Alimentamos Mais 
Pessoas foi a Almacenes Tía, uma 

das principais redes de 
supermercados do Equador.

Em questão de horas, o Banco de Alimentos Diakonía também foi integrado. Eles sabiam que tinham 
que agir rapidamente e com iniciativa, pois tanto o governo central quanto os governos locais estavam 
sobrecarregados com tarefas urgentes de saúde que precisavam ser realizadas.

Tía e Diakonía agregaram talentos e experiência para terem, em apenas quatro dias, um esquema de 
logística pronto para a montagem de kits de alimentos e uma página de doações. Mas não só isso. 
Ativaram uma reação em cadeia de apoio solidário que possibilitou agilizar as entregas às portas das 
casas equatorianas, desde grupos religiosos que emprestaram sua capacidade de mobilização, como a 
Arquidiocese de Guayaquil e igrejas evangélicas, até o exército e a polícia, que apoiaram a operação em 
termos de segurança.

A logística implantada permitiu que entregassem alimentos para até 250 mil pessoas em um único dia, 
uma conquista que os levou a acreditar que sua missão havia sido cumprida. O que eles não calcularam 
desde o início é que a devastação da pandemia continuaria. "Percebemos, ao final de três semanas, que 
isso se estenderia por muito mais tempo", admitem.

6 / A força multiplicadora do setor privado Super heróis 
do Desenvolvimento
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Embora as cestas de alimentos contivessem mantimentos básicos como óleo, aveia, arroz, sal iodado e 
atum em lata, também é verdade que não incluíam outros alimentos necessários, como frutas, vegetais, 
carne e frango. Eles são perecíveis e a logística criada não incluía uma possível refrigeração.

Em segundo lugar, eles queriam implementar um modelo que, além de fornecer ajuda, também 
auxiliasse na canalização de recursos para a base da pirâmide. "Não estávamos mobilizando a 
economia social e solidária: as lojas de bairro que 'suplantamos' com alimentos entregues a grupos 
vulneráveis", explicam.

Um novo protagonista    
E UMA PLATAFORMA TECNOLÓGICA     

Concluíram que o esquema em que 
trabalhavam era muito eficiente, mas 
não o mais desejável se tivessem que 

sustentar a entrega dos kits 
indefinidamente. Primeiro, por uma 

questão de equilíbrio nutricional.

p a r a  p r o m o v e r  a  s o l i d a r i e d a d e

6 / A força multiplicadora do setor privado Super heróis 
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A ideia era que as pessoas pudessem retirar suas cestas básicas no 
supermercado mais próximo ou na loja do bairro, em vez de despachar as 

entregas de alguns pontos até a porta de cada casa. Para isso, aproveitaram 
o fato de que o Banco del Pacífico já contava com uma rede de 

correspondentes não bancários em milhares de lojas de bairro distribuídas 
por todo o país, às quais se somavam às lojas da Tía, localizadas em 22 das 

24 províncias do Equador.

O procedimento foi o seguinte: o Banco de 
Alimentos Diakonía recebia as doações e ao 
mesmo tempo selecionava os beneficiários e, 
por meio da plataforma desenvolvida, o 
Banco del Pacífico enviava uma mensagem 
de texto para esses mesmos beneficiários 
com um código de segurança único (levando 
em consideração a alta penetração de 
telefones celulares no Equador); com o 
código, os escolhidos compareciam a 
qualquer unidade Tía ou loja de bairro da rede 
de correspondentes não bancários para 
retirar uma cesta básica por até US$ 5,99.

Entre outras vantagens, esse modelo 
permitiu que as pessoas montassem seu 
próprio kit, escolhendo de uma ampla lista 

Chega então um novo protagonista do setor privado para 
se deslocar para onde era necessário: o Banco del Pacífico. 

Juntos, e graças a uma doação do governo alemão, eles 
desenvolveram uma plataforma tecnológica para 

aprimorar o modelo.

que incluía itens de higiene e alimentos 
perecíveis. Mesmo que a retirada dos 
alimentos fosse feita em um estabelecimento 
da Tía, esta empresa doava mais 10% para 
que o beneficiário pudesse "ampliar" sua 
cesta. Além de ser um alívio para as famílias 
beneficiadas, esse esquema foi fundamental 
para dinamizar o comércio de bairro, aqueles 
humildes negócios da economia popular, 
pois os ajudava a movimentar seus estoques 
e a comercializar seus produtos.

6 / A força multiplicadora do setor privado Super heróis 
do Desenvolvimento
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DE ALIMENTOS  
De kits  

à  v a c i n a ç ã o
c o n t r a  o  c o r o n a v í r u s

mbora a plataforma tenha sido usada 
por apenas alguns dias devido ao fim 
da quarentena, eles descobriram que, 

com esta ferramenta, poderiam multiplicar o 
alcance da ajuda em 20 vezes. Se antes conse-
guiam distribuir mercadorias para 250 mil 
pessoas em um único dia, com o novo sistema 
eles aumentaram essa capacidade para 5 mil-
hões de equatorianos. Assim, caso ocorram 
novos confinamentos, eles poderão reativar as 
entregas de forma organizada e com biossegu-
rança, levando em consideração o adequado 
equilíbrio alimentar e mobilizando recursos na 
base da pirâmide.

Cientes da ferramenta que hoje têm em mãos, a 
Unidos Alimentamos Mais Pessoas empreen-
deu a tarefa de explorar outro uso da platafor-
ma tecnológica, especificamente para respon-
der a um desafio nacional que interessa a todos 

E os equatorianos: a vacinação universal contra 
a COVID-19. "Estamos desenvolvendo um apli-
cativo, semelhante ao que usamos no caso dos 
alimentos para avisar e informar por mensa-
gem de texto onde as pessoas podem e devem 
comparecer para serem vacinadas", afirmam 
os porta-vozes da Tía. Para isso, pretendem 
incorporar às bases de dados as mais de 5 mil 
farmácias do país, além de hospitais públicos e 
privados, para que as pessoas possam se deslo-
car até o ponto mais fácil para elas quando a 
vacina chegar ao país.

Poucos teriam imaginado o futuro desse des-
envolvimento tecnológico: inicialmente con-
cebido para melhorar uma operação de entre-
ga de alimentos, ele pode agora se tornar um 
excelente instrumento de imunização da 
população. Além de ser uma solução inédita 
no Equador, seus promotores alertam que está 

disponível para uso em qualquer país da Amé-
rica Latina e Caribe.

A força multiplicadora do setor privado consis-
te não apenas em seu poder de convocar a 
sociedade civil, mas também em seu talento 
para oferecer soluções ao setor público em 
benefício da população. As famílias equatoria-
nas que receberam mais de 910 mil kits de 
alimentos entre março e junho de 2020 podem 
atestar isso, com cerca de 4.100 toneladas de 
alimentos, uma carga que poderia ocupar uma 
fila de 157 caminhões de quatro eixos até o 
topo. Foi todo um esforço conjunto, cujo espíri-
to se resume na frase de um diretor da Tía: 
"Éramos uma única marca chamada Equador".

6 / A força multiplicadora do setor privado Super heróis 
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Quando uma sociedade enfrenta crises sociais complexas, é possível para o setor privado liderar 
iniciativas massivas que reúnam talentos de protagonistas com diferentes capacidades (logística, 
tecnologia ou capital humano) e, juntos, apresentarem soluções para questões que vão além do setor 
público. No Equador, a Almacenes Tía promoveu a criação de um programa com vários 
representantes da sociedade civil para levar kits de alimentos às famílias vulneráveis afetadas pela 
quarentena. Sua liderança atraiu protagonistas importantes, como o Banco de Alimentos Diakonía 
e alguns grupos religiosos, que permitiram que milhares de pessoas tivessem alimentos na porta de 
suas casas em pouco tempo e em grande escala (até 250 mil equatorianos em um dia). 
Posteriormente, foi adicionado o Banco del Pacífico, com o qual desenvolveram um aplicativo que 
multiplicou por 20 a capacidade inicial.

6 / A força multiplicadora do setor privado Super heróis 
do Desenvolvimento
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Se uma operação logística deve ser redesenhada, mesmo que bons resultados tenham sido alcançados 
a princípio, é possível recorrer a desenvolvimentos tecnológicos que facilitam o reajuste da operação e 
aumentam seu alcance. No Equador, quando o confinamento foi prolongado, concluíram que deveriam 
mudar o processo logístico de entrega dos kits de alimentos que distribuíam nas portas das casas das 
famílias vulneráveis, com o objetivo de ampliar a cobertura e incluir os alimentos necessários para um 
devido equilíbrio nutricional (alimentos que antes não eram entregues por se tratarem de alimentos 
perecíveis, como frutas, verduras e legumes). Além disso, queriam que os recursos fluíssem para uma 
importante base da pirâmide: as lojas de bairro, peças-chave da chamada economia social e solidária 
do Equador. Em seguida, o Banco del Pacífico aderiu à iniciativa, organização com a qual foi 
desenvolvida uma plataforma tecnológica para a entrega dos kits de alimentos doados, mas não na 
casa das pessoas, e sim no depósito ou loja de bairro mais próxima dos beneficiários identificados. Por 
meio de bancos de dados de diferentes protagonistas, eles enviaram uma mensagem de texto para os 
celulares das famílias selecionadas, para que pudessem retirar os kits de alimentação em qualquer 
ponto de uma ampla rede de estabelecimentos. Além de poderem entregar alimentos devidamente 
conservados, pois eram mantidos refrigerados nas geladeiras das lojas e supermercados, eles 
multiplicaram a capacidade inicial de distribuição, podendo entregar cestas básicas para até 5 
milhões de pessoas em um único dia.

6 / A força multiplicadora do setor privado Super heróis 
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