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1. Contextualização
O kick-off r efere-se a um evento realizado semestralmente pela equipe de alunos do
FIS, aberto ao público, e que tem como objetivo introduzir o grupo e o desafio específico do
período em questão. Neste semestre, o kick-off ocorreu na quarta-feira (12) de setembro e
liobteve a presença de aproximadamente 60 convidados, incluindo alunos, professores,
familiares, colegas de profissão e especialistas nos assuntos blockchain e certificações
socioambientais - ambos ligados diretamente ao denominado projeto referência e ao desafio
dessa edição do FIS. Além de apresentar esse último, a equipe FIS 17 visava também
aproveitar a presença dos diversos grupos de convidados e coletar a maior quantidade de
insumos que pudessem surgir naquele momento, a fim de propor soluções para o desafio que
sejam relevantes para os diferentes stakeholders do tema.
No início do evento, os convidados foram divididos em seis círculos distintos - com
dois membros do FIS 17 em cada um deles, a fim de orientar e conduzir as dinâmicas de cada
grupo e de coletar informações que surgissem nas discussões. Nesse sentido, as atividades
começaram com um exercício de respiração e reflexão para alinhar o clima dos presentes e
proporcionar um ambiente mais propício às discussões. Com isso, prosseguiu-se para um
check-in rápido, fazendo os convidados pensarem e escreverem palavras relacionadas à
“certificação” e a “pequenos produtores”. Os resultados podem ser vistos no diagrama
abaixo.

Ilustração I: Mapa mental das respostas obtidas na dinâmica do check-in. Elaboração própria.

O evento continuou com uma breve apresentação sobre o que é a eletiva FIS e sua
estrutura, dada a metodologia da Teoria U; seguida de uma descrição do próprio FGVces
(Centro de Estudos em Sustentabilidade) e do desafio proposto para este semestre: produzir
uma edição da Revista Página 22ON sobre os possíveis usos de blockchain para certificações
socioambientais que facilitem o acesso de pequenos negócios ao mercado.
Tendo dado um contexto geral da disciplina e seus objetivos, deu-se início à primeira
dinâmica, que envolveu a montagem de um quebra-cabeça. Cada mesa ficou responsável por
resolver um quebra-cabeça diferente, e a única orientação dada foi a garantia de que todos
eles tinham solução. O ponto chave dessa dinâmica estava justamente no fato de que uma
peça de cada quebra-cabeça se encontrava em uma mesa diferente. Assim, para que fossem
resolvidos, os integrantes dos grupos deveriam perceber que uma das peças não pertencia a
eles e fossem procurar sua peça faltante em outra mesa na sala. O grande objetivo dessa
dinâmica era sensibilizar os convidados sobre o conceito de rede e de todos estarem
interligados de uma certa forma, que é a grande ideia por trás do blockchain.
Tendo isso em vista, seguiu-se com uma breve apresentação dos princípios por detrás
do blockchain, s eu conteúdo e funcionamento - de uma maneira simplificada - a fim de
compartilhar tal conhecimento com os diversos participantes do kick-off, cujas trajetórias são
distintas e não necessariamente se ligam à temática. Nesse momento, apresentou-se também
um infográfico construído pela equipe para facilitar tal entendimento.
Em seguida, estruturou-se a segunda dinâmica - o “corpo” do evento - cuja finalidade
era propiciar um ambiente de discussão e debate entre os participantes dentro de cada grupo,
a partir de perguntas referências determinadas em um roteiro semi-estruturado e previamente
debatido entre a equipe do FIS. Com isso, objetivava-se coletar o maior número de novos
insumos, novas informações e possíveis insights relevantes para o desenvolvimento do
projeto referência e a solução do desafio mencionados anteriormente. A discussão foi
mediada pelas duplas de membros presentes em cada mesa, e teve duração aproximada de 40
minutos. É notável destacar que a próxima secção do presente relatório contará com uma
descrição mais aprofundada acerca dos diálogos, temáticas e reflexões que emergiram em tal
momento.
Com isso, como dinâmica final e encerramento do evento, foi solicitado que os
participantes, mais uma vez, refletissem acerca de seus sentimentos e visões incitadas e
confrontadas durante o período - para que assim escrevessem, sinteticamente em uma fita

colorida (distribuídas pelos integrantes da equipe), em uma palavra qual a sensação que
tiveram no evento. Neste ponto, tinha-se como objetivo promover uma co-criação do logo da
equipe do FIS 17, uma vez que além de ser uma tradição do próprio kick-off a apresentação
do mesmo, imaginava-se que seria um momento orgânico de construção conjunta e até
mesmo de ligação com a teoria da transdisciplinaridade a qual o FIS se baseia.
Tal iniciativa surgiu a partir da reflexão realizada pelos membros da equipe a respeito
dos temas blockchain e certificações socioambientais. Por um lado, a ideia do blockchain é
conectar pessoas em uma rede na qual

possam fazer transações diretamente entre si

(peer-to-peer) . Toda atividade entre os membros dessa rede deve ser validada pelos demais e
as informações dessas transações são criptografadas e adicionadas a uma corrente de blocos
de registro, disponível para todos.
Já as certificações socioambientais asseguram que as empresas façam uso responsável
de recursos naturais; que alimentos sejam cultivados sem o uso de substâncias tóxicas
(orgânicos); que trabalhadores tenham condições dignas e que não haja trabalho infantil,
escravo ou análogo ao escravo no processo de produção de algum bem.
Para responder ao desafio de lançar uma edição da revista Página 22ON relacionando
esses dois temas, apresentando discussões e propostas a respeito dos possíveis usos de
blockchain para facilitar o acesso a certificações socioambientais, a questão da confiança
torna-se muito importante. O blockchain p ermite a confiança entre os membros da rede e nas
informações compartilhadas; as certificações socioambientais nos permitem confiar que o
nosso consumo tem uma origem responsável.
Confiança se estabelece como um fator importante na investigação desses temas e no
processo do FIS 17, na construção do sentido de grupo. Confiar é parte da identidade desse
grupo e também o seu nome:

Equipe com.fiar
Confiar - em latim, confidere, com – fidere (acreditar), que deriva de fides (fé). Confiar tem
a ver com acreditar
(com) (Fiar) – tecer junto, colaborar
Com. – alusão à .com, para representar o contexto da internet e seu papel na conexão entre as
pessoas

Com este encerramento, a equipe inaugurou o seu “pontapé inicial” para dentro do
tema e desafio em si, com destaque a menção e convite geral dos participantes para o evento
de apresentação final no dia 22 de novembro deste ano.
Vale ressaltar que, por fim, solicitou-se que os participantes escrevessem sugestões
tanto de conteúdo como de formato midiático e de comunicação para a edição da revista.
Em linhas gerais, o evento se estruturou a partir desses principais pontos e momentos.
A secção a seguir será responsável por sumarizar e compilar os principais insumos e
informações obtidas pela equipe durante o evento.

2. Insumos da dinâmica
Como mencionado anteriormente, a dinâmica principal do evento visava coletar
insights dos convidados sobre o temas. Acreditamos que pela diversidade de pessoas
presentes em cada mesa e suas conexões com o tema que a discussão que ocorreu foi muito
frutífera, alguns dos pontos e questionamentos interessantes que foram coletados são:
A. Blockchain
a. Como maneira de evitar escândalos através da fiscalização do produtor por
todos os envolvidos no processo, inclusive os consumidores. Além de
possibilitar que o consumidor final confira a origem do produto certificado.
b. É realmente inclusivo para todo mundo?
i.

Como o input de informações seria feito?;

ii.

Participante faz parte do Instituto Alinha e mencionou a criação de um
programa que tem o intuito de utilizar blockchain n o rastreio da cadeia
produtiva do setor de moda, em específico pequenos produtores, a fim
de garantir uma “produção justa”;

iii.

Bloomberg está fazendo investimentos na agricultura orgânica de
Parelheiros, pode se tornar um mecanismo de acessibilidade;

iv.

Será que tecnologias mais “fáceis” de se compreender não podem
funcionar melhor do que o blockchain? ;

c. Confiança
i.

Algumas pessoas pareciam demonstrar mais confiança na rede por ela
ser imutável e compartilhada. Entretanto para outras pessoas é difícil

confiar em tal, uma frase trazida foi “Como confiar em uma coisa que
você não entende?”;

B. Certificações
a. Percepção dos consumidores que o selos não são totalmente confiáveis.
i.

Foi dado o exemplo do selo ABVtex que é dado às grandes varejistas,
mas não garantem a certificação de toda a cadeia;

ii.

Entretanto alguns produtores levantaram que para eles é difícil se
colocar às vezes no lugar dos consumidores devido a toda burocracia
que eles passam para obter as certificações. Blockchain pode
aproximar consumidor-produtor;

b. Não são acessíveis a todos, pequenos produtores muitas vezes acabam sendo
excluídos.
i.

Quando comercializando com varejistas, riscos são transferidos para os
pequenos produtores que devem se adequar às necessidades dos
grupos sem uma ‘garantia de venda’;
ii. Feito de maneira manual ainda, o que ocasiona em perda de
informações.
c. Venda de produtos orgânicos, segundo um produtor, se dá principalmente
entre pessoas de classe média e alta.
d. Em uma das mesas, também apareceu o papel das empresas em fomentar um
consumo responsável. Isso requer uma mudança cultural que precisa envolver
o setor privado, o Estado e a sociedade.

3. Próximos passos
Após o kick-off, a equipe ainda ainda se encontra na descida do U, isto é, tem-se um
alongamento do período de observação e escuta para nos conectarmos com o tema do desafio.
Assim, o próximo passo consiste, principalmente, em potencializar nosso espírito
investigativo, compartilhar e se aprofundar em conteúdos diversos.
Paralelamente, a organização é um elemento chave para continuar essa jornada. É
preciso se atentar para que todas informações recolhidas sejam sistematizadas e registradas de
forma clara, para que nada seja perdido. Também, a constante atualização acerca de
blockchain e certificações ambientais nunca será demais e sempre trará insumos válidos para

as reflexões. Quanto mais se sabe um assunto, mais se consegue pensar suas nuances - e
consequentemente, comunicá-lo para terceiros.
Por fim, junto à ideia de permanência na descida do U, a viagem de macro imersão, a
ser realizada na segunda semana de outubro, constituirá a chegada à base do U, o momento
em que todo o download e captação de informações básicas foram feitos. A partir disso,
começa-se a subida do U, na qual toda bagagem adquirida é reformulada e transformada na
entrega final - a edição da Revista Página 22ON - carregando todos os insights e as reflexões
finais sobre o tema, coadunando todo o semestre.

4. Sobre tecer junto
A proposta do FIS, para além dos projetos de referência (o desafio), trabalha com a
formação dos indivíduos que participam do processo. Tal abordagem tem o objetivo de
formar pessoas mais conscientes sobre si mesmas, suas relações e o mundo ao redor. Esse
tipo de formação se conecta com a sustentabilidade por permitir a emergência de uma
mentalidade interessada a considerar a complexidade das relações entre diferentes esferas da
ação humana. Nesse sentido, o FIS é também um processo de transformação individual e
coletiva, em que o sentido de grupo é fundamental para que a proposta de solução do desafio
seja bem construída.
O momento do kick off, além de aumentar nossa sensibilidade sobre o tema e suas
implicações, contribuiu para a construção de uma identidade e conexão de grupo. Foi um
período em que cada integrante pôde conhecer e confiar mais nos outros colegas, um período
de perceber o outro e a complementaridade das características de cada um e como tudo isso
formará os alicerces de toda a construção que se segue ao kick off.

