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Odebrecht cria núcleo de estudos e pesquisa para apoiar e disseminar experiências bem-
sucedidas de governança participativa e desenvolvimento comunitário  
 
A Odebrecht, há mais de 60 anos no mercado de engenharia e construção, comemorou, em 
2008, os 43 anos da Fundação Odebrecht. Para celebrar a data, foi criado o Núcleo de Estudos 
e Pesquisas em Governança Participativa, com a proposta de identificar, apoiar e disseminar 
experiências bem-sucedidas de governança participativa e desenvolvimento comunitário no 
Brasil e em outros países latino-americanos.  
 
O núcleo está localizado na Serra da Papuã, na cidade de Ibirapitanga, na Bahia, região 
caracterizada pela riqueza de recursos naturais, grande potencial agroflorestal e baixos Índices 
de Desenvolvimento Humano (IDH).  “A escolha da localização é um diferencial, pois traz as 
discussões para o centro da problemática social, econômica e ambiental, onde os modelos são 
colocados em prática”, explica Rogério Arns, diretor do Núcleo de Estudos e Pesquisas em 
Governança Participativa.  
 
Iniciativas inovadoras e experiências que obtiveram bons resultados na América Latina serão 
mapeadas e documentadas pela Fundação Odebrecht. As metodologias e as técnicas extraídas 
desses modelos são transmitidas em cursos de capacitação e treinamentos, com a mobilização 
de especialistas reconhecidos mundialmente. “Fazer gestão da sustentabilidade é uma 
proposta história na construtora. Estamos em acordo com as metas do milênio e todo o 
trabalho é pautado em participações efetivas, para que as pessoas atuem como facilitadoras 
dos processos e multiplicadoras das iniciativas”, afirmou Arns.  
 
Segundo o diretor da Divisão para Administração Pública e Gestão do Desenvolvimento 
(DPADM) da Organização das Nações Unidas (ONU), Guido Bertucci, a iniciativa é bem-vinda já 
que, segundo ele, o Brasil tem grandes oportunidades, mas também desafios. “Por ser 
multicultural, com etnias vindas de praticamente todos os continentes, articular a instalação de 
um núcleo aqui é conseguir um retrato global, num mesmo local”, afirmou Bertucci.  
 
Composta por um complexo hoteleiro, núcleo de pesquisa, centro administrativo e vila, o 
núcleo foi preparado para receber cursos, seminários e encontros internacionais. 
Pesquisadores, estudantes e voluntários usam as instalações para desenvolver trabalhos na 
APA do Pratigi.  
 
Interatividade 
 
De acordo com Rogério Arns, práticas desenvolvimento em longo, só terão sentido a partir da 
cooperação e mobilização de governo, empresas, instituições sociais e cidadãos engajados. “As 
pessoas não devem ser somente alvo dos resultados das ações sociais, mas precisam se 
apropriar dos processos para assumirem a transformação de sua realidade”, disse.  
 
A sede do Núcleo conta com um complexo hoteleiro composto por bangalôs e um restaurante. 
A operação é realizada por 16 funcionários – moradores da APA do Pratigi participantes do 
programa que formou 125 pessoas para atividades como ajudante de cozinha, garçom, 
serviços gerais, recepcionistas e camareiras.  
 
Jaiara da Silva, de 26 anos, foi uma das que fez a capacitação e, desde junho, é a líder das 
camareiras. Ela conta com orgulho que a oportunidade abriu novas portas no mercado de 
trabalho e deu lugar a novos sonhos. “Estava desempregada e o trabalho aqui deu novo 
ânimo. Agora quero continuar aprendendo para ensinar para outras pessoas e ajudar a formar 
mais camareiras”, disse. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 20 nov. 2008, Responsabilidade Social, 
p. C-6. 


