
Oficina 
DIAGNÓSTICOS SOCIOECONÔMICO DE 

DESASTRES E GRANDES 
EMPREENDIMENTOS: 

Limites e possibilidades de avanço em 
avaliação, valoração e participação 

12/9/2017 – FGV  



Contexto 
 
 Pesquisa multidisciplinar desenvolvida pelos Centros de Pesquisa da FGV: 
 

 Centro de Direitos Humanos e Empresas da FGV Direito SP 
 
 Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV EAESP  
 
 Centro de Microeconomia Aplicada e Centro de Aprendizagem em Avaliação e 

Resultados da FGV EESP 
  
 
 
 
 

 Objetivo da pesquisa: desenvolver parâmetros para avaliação e monitoramento de 
impactos, seja no contexto de desastres, seja para instalação e operação regular de 
grandes empreendimentos. 

  



Contexto 
 
 

 O que os centros de pesquisa levaram para a Oficina: 
  

 Abordagem conceitual de “avaliação de impacto”- Social Impact Assessment -  que inclui: 
 Participação social com atenção a grupos especialmente vulneráveis e observância as 

aspirações sociais de desenvolvimento local desde o início da avaliação até o 
estabelecimento do processo de monitoramento. 

 Coordenação institucional 
 Identificação das partes interessadas e afetadas e coordenação da participação dessas 

partes 
 Reconhecimento das características especificas (modo de vida, cultura e comunidade, 

sistema político, meio ambiente, saúde e bem-estar, direitos e propriedade) de cada 
território 

 Impactos cumulativos 
 Monitoramento e avaliação contínuos;  
 A definição de atingido 
 

 Avaliação de Impactos em Direitos Humanos (AIDH’s) e Avaliação de Impacto em Saúde 



Contexto 
 
 
 O que os centros de pesquisa levaram para a Oficina: 
  

 Valoração monetária de danos (agregados e individuais) com base em escolhas 
sociais 
 Educação  
 Saúde 
 Imobiliário 
 Cultural  
  
 

 Valoração não monetária aplicada a dimensões imateriais;  
 Serviços ecossistêmicos (benefícios do ecossistema para o homem) 
 Cultural 

 



Contexto 
 
 

 O que os centros de pesquisa levaram para a Oficina: 
 

 
 Build back better e promoção de resiliência social em alinhamento a processos de 

desenvolvimento. 
 Abordagem participativa da reconstrução 
 
 Fazer o melhor uso das habilidades locais, instituições e recursos com o 

objetivo de reconstruir melhor 
 
 Incluir avaliações de risco de desastres com o objetivo de reduzir riscos futuros 
 
 Promover a recuperação de sistemas de mercado que reforcem os meios de 

subsistência locais 
 
 Permitir uma recuperação mais sustentável, garantindo a estabilidade e 

resiliência da comunidade 



A Oficina 
 
• Cerca de 90 participantes, entre acadêmicos (sete universidades), órgãos públicos 

(Ibama, Iphan, Ministério Público, entre outros), empresas dos setores de mineração e 
energia, consultorias, organizações da sociedade civil e movimentos sociais. 

  
 
• Rodas de debate: 
 Impactos Socioeconômicos: fundamentos e lacunas das práticas de diagnóstico e 

avaliação 
 Valoração: objetos e tipos, as situações a que se aplica, premissas de métodos, limites da 

valoração monetária e alternativas. 
 Governança: mecanismos de controle e participação social atrelados à distribuição de 

papéis e reponsabilidades em avaliação, valoração e monitoramento 
  
 
• Formato aquário:  
 Debate aberto: uma roda central com assentos rotativos permite o engajamento 

paritário. O participante decide se e quando ingressar. Ideal para promover conversas 
fluidas, bem como aproveitamento máximo de contribuições num contexto de 
convidados de alta qualidade técnica. 



Resumo do debate 
  

 O ineditismo e as dimensões do desastre do Rio Doce desafiam a comunidade acadêmica 
 

 Necessidade de validação e alinhamento de terminologias: atingido X impactado; danos 
materiais X imateriais; desastre natural X ambiental X tecnológico, reparação x remediação, 
entre outros... 

  
 Interconexão de dimensões sociais, ambientais, econômicas e culturais 
 
 Centralidade do atingido 
 
 Impacto não como evento, mas como processo 
 
 Participação Social como pressuposto de efetividade para quaisquer atividades (diagnóstico, 

avaliação, monitoramento, articulação e tomada de decisão) 
 

 Inovação em instrumentos financeiros. 
 



Resumo do debate 
  

 Desafios da participação:  
 

 Legitimidade e representatividade;  
 
 “Fadiga de demandas”;  
 
 Acordo em torno de processos de tomada de decisão;  
 
 Participação informada no contexto de diversidade (conhecimento técnico e científico X 

valorização do conhecimento local); 
 
 Aferição e dimensionamento das distintas experiências de impacto, entre outros...  


