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1.  
INTRODUÇÃO
Faz tempo que nosso planeta tem pedido socorro. A forma nada sustentável como 
temos recorrido à natureza não tem dado tempo para que ela se regenere. Reflexos 
disso são o esgotamento dos recursos naturais, eventos climáticos extremos, 
degradação ambiental. A boa notícia é que poder público, empresas de diversos 
segmentos, Academia e instituições do terceiro setor têm somado forças para 
atuarem de modo conjunto. 

Este Lab de Inovação é exemplo disso, com o objetivo de agregar múltiplos atores 
para fortalecer a segurança hídrica e a resiliência marítimo-costeira da Baía de 
Guanabara, um dos mais importantes e belos cartões postais do Rio de Janeiro e 
do Brasil. Essa transformação se dará com a influência e o know-how de diversos 
atores-chaves para alavancar ações inovadoras em Soluções baseadas na Natureza 
(SbN) com foco na conservação e recuperação das zonas naturais de toda a bacia 
hidrográfica, contribuindo também com o desenvolvimento econômico e com o 
bem-estar social dos moradores da região.

O laboratório é uma iniciativa da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza 
estruturada em 2019 a partir de um movimento colaborativo para potencializar SbN 
em diversas partes do Brasil. A iniciativa conta com a parceria da Federação das 
Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) e do Instituto Estadual do Ambiente 
do Rio de Janeiro (Inea).
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2. 
POR QUE A  
BAÍA DE GUANABARA
Um dos principais símbolos do Rio de Janeiro, a Região Hidrográfica da Baía de 
Guanabara é de extrema importância social e econômica para o estado. Infelizmente, 
há séculos ela vem sofrendo um enorme desequilíbrio ambiental que acarreta 
em muitos prejuízos e problemas, como: escassez hídrica, inundações, expansão 
urbana desordenada, poluição, redução de estoque pesqueiro, degradação dos 
ecossistemas costeiros, eventos climáticos extremos, entre vários outros. 

Baía de Guanabara – RH V e distribuidoras por município
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Açude do Camorim, no Parque  
Estadual da Pedra Branca, Rio de Janeiro 
(Fonte: Felipe Tubarão).

Baía da Guanabara, Rio de Janeiro, com 
evidências do alto grau de poluição. Fonte 
(FBDS).

A Fundação Grupo Boticário tem como propósito a conservação da natureza e 
pretende expandir sua atuação com Soluções Baseadas na Natureza (SbN), com 
foco na potencialização de redes de colaboração.

Portanto, promover a integração da indústria com academia, governo e sociedade 
civil, utilizando a Baía de Guanabara como um modelo para a  Década dos Oceanos 
(2021-2031) e cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), por meio de uma parceria entre setores, é uma grande oportunidade para 
potencializar resultados e impacto em uma região tão vulnerável. Entre outros 
ganhos, estão:

A interação entre os atores em redes de colaboração pode trazer novas 
soluções e ampliar os resultados das Políticas Públicas existentes para a 
Baía de Guanabara. 

A iniciativa tem o potencial de criar um “ecossistema de inovação”, 
conectando os setores em uma cadeia de valor compartilhado (governo 
estadual RJ, academia, sociedade civil, prefeituras, setor privado etc.).

Os ODS que estão como pano de fundo para esta iniciativa são:

https://nacoesunidas.org/onu-declara-decada-da-oceanografia-em-2021-2030/
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3.
O QUE É UM LAB DE INOVAÇÃO 
MULTIATORES?
 
Para impulsionar a mudança que queremos ver, estamos propondo um Laboratório 
de Novas Soluções (Lab) que é sustentado por uma visão sistêmica, diálogo e 
sabedoria coletiva.

O principal diferencial de um Lab de Inovação Multiatores é o engajamento de 
diversos atores para o desenvolvimento de iniciativas de cooperação – novas ou 
já existentes. Olhando para contexto e desafios da Região Hidrográfica da Baía 
de Guanabara, o Lab propõe alavancar a inovação e redes amplas de colaboração 
para o desenvolvimento de projetos integrados com potencial de gerar mudanças 
sistêmicas. Isso, através de investigação, conversas, cocriação, redes de contatos e 
governanças novas entre os atores envolvidos.

3.1 Público-alvo do Lab de Inovação

Governo Empresas Terceiros
Setor

Startups Academia Setor 
Financeiro

Imprensa Comunidade e  
Movimentos  

de Base

O trabalho em rede e cooperativo é o coração do Lab. Por isso, é fundamental 
compor um grupo com representantes dos setores público, privado e terceiro setor, 
que possam contribuir e compartilhar experiências, promovendo uma troca rica de 
conhecimentos. A partir deste ponto, inicia-se a construção de uma visão conjunta 
para focar em projetos que visem tratar alguns dos problemas identificados na Baía 
de Guanabara. 

O Núcleo Gestor (NG) desta iniciativa, composto pela Fundação Grupo Boticário, 
Firjan e Inea, está responsável por identificar, contatar, mobilizar e engajar atores 
que possam dar importantes contribuições para esta iniciativa. Uma vez o contato 
feito e o convite aceito, começa a se formar o grupo que fará parte do Lab.
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4.
COMO ESTAMOS AVANÇANDO 
PARA UM LAB DE INOVAÇÃO 
MULTIATORES? 
 
Nos dias 4 e 5 de abril, o Núcleo Gestor se reuniu, na sede do Inea, e contou com 
representantes da Firjan, do Inea, da Fundação Grupo Boticário e facilitação do Sense-
Lab. Este primeiro encontro do NG teve por objetivos:

• Alinhar o entendimento do que é um Lab de Inovação Multiatores e os resultados 
esperados.

• Aprofundar o diagnóstico da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara e priorizar 
seus desafios sob a lente das SbN no fortalecimento da segurança hídrica e resiliência 
costeiro-marinha.

• Discutir pontos-chave no formato do Lab de Inovação em SbN na Região Hidrográfica 
da Baía de Guanabara.

• Definir ações práticas de próximos passos, principalmente quanto à estratégia de 
sensibilização e engajamento de atores.  

Encontro do Núcleo Gestor
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Ao longo dos dois dias da oficina de cocriação, o Núcleo Gestor concentrou esforços 
em discutir os diversos aspectos da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara. 
O objetivo foi mergulhar em um diagnóstico e mapear os elementos necessários 
para a construção de um Lab de Inovação em Soluções Baseadas na Natureza, que 
possa contribuir para o fortalecimento da segurança hídrica e resiliência costeiro-
marítima da região. Durante a oficina foram definidos: problemas, potenciais 
soluções, instrumentos, entraves, alavancas, territórios e principais atores. 

Buscamos alavancas que tenham o potencial de gerar impacto e mudanças 
sistêmicas, sendo que as mesmas servirão como ponto de partida para a realização 
deste trabalho. As organizações e atores envolvidos no processo deverão ter algum 
tipo de conexão ou interesse por, pelo menos, uma das seguintes alavancas:

ALAVANCA 1
Demonstrar os benefícios da Infraestrutura Natural e Soluções 
Baseadas na Natureza para garantir a segurança hídrica.

ALAVANCA 2
Sensibilização e engajamento da população e dos diversos 
atores em relação aos desafios socioambientais e suas potenciais 
soluções.

ALAVANCA 3 Desenvolvimento e atração de Fontes de Financiamento.

ALAVANCA 4
Construção de capacidades para implementação de 
Infraestrutura Natural e Soluções Baseadas na Natureza.

ALAVANCA 5
Gerar Oportunidades de Negócio com base em Infraestrutura 
Natural e Soluções Baseadas na Natureza.
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5.
FORMATO, FASES  
E ATIVIDADES DO LAB
 

O Lab tem como proposta as fases ilustradas a seguir e um cronograma de execução 
que se estende até dezembro de 2019.

O primeiro encontro será um momento para ativar o grupo, criar um entendimento 
conjunto sobre o contexto a ser trabalhado, construir relações e visualizar 
possibilidades para dar início à ideação de novos projetos em conjunto. Durante 
os encontros os participantes serão conduzidos por uma jornada de aprendizado, 
com uma série de conteúdos, além de espaços de diálogo e cocriação, para criarem 
uma visão conjunta, explorando as necessidades e potenciais de suas organizações. 
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O encontro 2 tem como foco o detalhamento de projetos conjuntos e, partir daqui, 
serão desenvolvidos projetos de cooperação entre diversos atores com foco em 
mover as alavancas identificadas para desenvolver projetos de SbN, a princípio, em 
etapa piloto ao longo do ano.

O processo de potencialização dos projetos se estende por quatro meses e 
consiste em um acompanhamento intenso individual das iniciativas a ser realizado 
pelo time do Sense-Lab e mentores externos, conforme necessidade. Check 
points remotos, webinars conceituais, inserções de conteúdo e referências fazem 
parte do processo para abastecer as equipes com conhecimentos específicos de 
redes, mecanismos financeiros, negócios baseados em SbN e outras abordagens 
relevantes para o tema. 

A equipe responsável por esse acompanhamento focará as energias nos projetos 
com potencial de gerar impacto e criação de mudanças sistêmicas, com maior 
número de membros engajados e que tenham chances reais de atingirem seus 
objetivos.
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6.
RESULTADOS ESPERADOS
 
O Lab tem como proposta as fases ilustradas a seguir e um cronograma de execução 
que se estende até dezembro de 2019.

Geração de conhecimento
Durante o processo de diagnóstico, 
coconstrução dos organizadores, 
assim como os enconstros iniciais 
do Lab, é desenvolvida uma visão 
conjunta do contexto, desafios e 
potenciais soluções que podem 
ser desenvolvidos na temática 
explorada.

Desenvolvimento de projetos 
conjuntos
O principal fio condutor do Lab é 
a criação de novas iniciativas em 
colaboração. Essas iniciativa podem 
incluir, mas não estão restritas a 
projetos existentes.

Construção e expansão de redes de 
cooperação
Ao longo do processo, nos 
encontros e webinars, assim como 
no desenvolvimentos de iniciativas 
em grupos, os participantes estarão 
constantemente expandindo sua 
rede, criando processos e arranjos 
para articulação multi-atores.

Alavancagem de projetos já 
existentes 
A identificação de atores que já 
possuem projetos em andamento 
pode ajudar a manter o engajamento 
do grupo. Esses projetos podem ser 
alavancados através da inclusão de 
novos parceiros.
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7.
PARA SABER MAIS
 
Acesse o site www.labguanabara.com.br para mais informações sobre o Lab de 
Inovação, a Região Hidrográfica da Baía de Guanabara, o Núcleo Gestor, Soluções 
Baseadas na Natureza e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

O poder de transformação a partir  
do entusiasmo coletivo

Acreditamos que unindo agentes multidisplinares e expertises diversas 
temos em mãos, além de uma riqueza de conhecimento, uma força e 
enorme potencial para promover a transformação que estamos nos 
propondo através  do Lab de Inovação Multiatores. Por meio de uma 
visão sistêmica, do diálogo e da sabedoria coletiva, confiamos ser 
possível promover um movimento criador de novas realidades.

http://www.labguanabara.com.br
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