
1º Encontro da Rede 
Temática de 

Desenvolvimento Local 
RELATÓRIO 



No dia 18 de maio, o GIFE realizou o 1º encontro 

da Rede Temática de Desenvolvimento Local.  

 

Os objetivos são: alinhar conhecimentos, 

disseminar conteúdos e boas práticas e ser um 

radar de tendências sobre o tema. 

 

O encontro contou com a participação de Lívia 

Pagotto, gestora do Programa de 

Desenvolvimento Local GVCES que falou sobre o 

tema aplicado a grandes empreendimentos.  

 

Após a fala da Lívia, Margareth Flores diretora 

Executiva da Rede América fez uma 

apresentação sobre Comunidades Sustentáveis. 



Após as apresentações, 4 grupos foram formados para 

discutir a construção da Rede Temática de 

Desenvolvimento Local. 

Foram feitas três perguntas: 

 

1. Quais os principais desafios que vocês observam em suas experiências em 

desenvolvimento local? 

 

2. Como vocês acham que a Rede Temática em Desenvolvimento Local poderia 

endereçar esses desafios? 

 

3. O que vocês gostariam de construir coletivamente ao longo do 

desenvolvimento dessa Rede Temática? 

 



 

  

  

1) Quais os principais desafios que vocês observam em suas 
experiências em desenvolvimento local? 
  

Grupo 1  
 

• Alinhar o tempo 
da empresa com a 
dinâmica da 
comunidade. 
 

• Parcerias para 
maior 
abrangência das 
ações. 
 

• engajamento da 
comunidade 

 

 

Grupo 2 
 

• Tempos 
diferentes 
(empresa x social) 

 
• Conciliar 

possibilidades x 
realidades 

 
• Definir papéis e 

responsabilidades 
 
• Articulação em 

rede 
 
• Egos 

Grupo 3 
 

• Como levar as 
questões da ponta 
para dentro da 
empresa 

• Tornar tangíveis 
as dimensões 
qualitativas 

• Fazer o negócio 
entender como 
algo estratégico e 
não só 
econômico. 

• Empoderamento  
local e 
sustentabilidade 

• Rotatividade da 
gestão pública 

  

Grupo 4 
 

• Envolver a 
comunidade 

• Alcançar 
diferentes atores 
locais relevantes 

• Identificar líderes 
também no setor 
público 

• Incorporar e 
trabalhar com 
Políticas Públicas 

• Definir 
indicadores e 
mensurar 
impactos 



 

  

  

2) Como vocês acham que a Rede Temática em Desenvolvimento 
Local poderia endereçar esses desafios?  

Grupo 1  
 
 

• Possibilitar trocas 
de experiências, 
boas práticas e 
encontrar 
sinergia. 

 

 

Grupo 2 
 
 

• Workshops 
 

• Banco de 
melhores práticas, 
Gestão do 
conhecimento e  
Trocas 
 

• Momento de 
debates com 
diversos atores 

 

Grupo 3 
 

• Troca de 
experiências 
(internamente) 
 

• Trazer 
conhecimento e 
disseminação 
(ampliar visão) 

Grupo 4 
 
• Criar grupos de 

discussão por 
tema que ajudem 
a encontrar o que 
é essencial para o 
desenvolvimento 
local em 
diferentes cases 
(encontrando 
pontos em 
comum) 



 

  

  

3) O que vocês gostariam de construir coletivamente ao longo do 
desenvolvimento dessa Rede Temática? 
  

        Grupo 1  
 
 

• Articulação em 
rede 
 

• Troca de boas 
práticas 

 

 

Grupo 2 
 

• Refletir o papel 
das fundações e 
institutos na 
relação com a 
empresa e 
comunidade 
 

• Definir caminhos 
para o investidor 
social cada um na 
etapa de atuação 
que se encontra 

Grupo 3 
 

• Construir redes de 
ação conjunta. Ex. 
Ações conjuntas 
de várias 
empresas que 
atuam na mesma 
região. 

Grupo 4 
 

• Banco de boas 
práticas em 

Desenvolvimento 
Local. 



Apresentações: Lívia Pagotto e 

Margareth Flórez 



Grupos: 



Painéis: 







Participaram deste 

encontro: 
2Pro Comunicação 

Banco J.P.Morgan 

Fundação Bunge 

Fundação Otacílio Coser 

Fundação Roberto Marinho 

Fundação Telefônica 

Fundação Tide Setubal   

Gerdau 

GIFE 

Instituto 3M 

Instituto Alana 

Instituto Arcor Brasil 

Instituto BRF 

Instituto Camargo Corrêa 

Instituto Ecofuturo 

Instituto EDP 

Instituto Holcim 

Instituto Invepar 

Instituto Julio Simões 

Instituto Lojas Renner 

Instituto Paulo Montenegro 

Instituto Votorantim 

Monsanto 

Pepsico 

RedEAmérica 

Santander 

Votorantim Siderurgia 


