
A abordagem denominada “world café”: breve relato e apontamentos sobre seu uso 
no II Seminário Progestão 

Com o intuito de analisar as propostas de continuidade do Progestão e de recolher sugestões junto aos 
participantes sobre a renovação dos contratos, será utilizada no II Seminário de avaliação do Programa a 
abordagem denominada “world café”. Esta abordagem, atualmente de domínio público, foi desenvolvida 
pelos consultores empresariais Brown e Isaacs.  

O método consiste em organizar os debates de um assunto, em que temas ou questões diferentes são 
lançadas aos diferentes grupos de trabalho (no seminário propõem-se cinco grupos). Depois, por um 
mecanismo de revezamento, as pessoas saem do seu grupo de origem e se dirigem ao grupo seguinte, 
permanecendo apenas um relator e um moderador no grupo de origem.  

Nesses revezamentos, que se findam no momento em que todos os participantes passam por todos os 
grupos, os relatores e os moderadores compartilham os resultados que cada grupo teve aos novos 
participantes, que podem perguntar para ampliar a compreensão sobre o que ficou registrado e 
complementar com mais observações e questionamentos, fazendo crescer a abordagem do tema que era 
originalmente do grupo de partida.  

Com estes revezamentos, praticamente todos têm a oportunidade de se apropriar e participar dos 
conteúdos tratados em cada grupo. Assim, os participantes quando se dirigem à plenária ampliam as 
oportunidades de convergências de ideias e opiniões. 

Os temas a serem tratados nos grupos de trabalhos são: 

1 – Integração de dados de usuários de recursos hídricos (CNARH: águas superficiais e subterrâneas). 
2 – Capacitação para a gestão de recursos hídricos. 
3 – Prevenção de eventos hidrológicos críticos (Transmissão de dados das PCDs e Sala de Situação). 
4 – Atuação para segurança de barragens. 
5 – Propostas gerais: plano de aplicação dos recursos transferidos, percentuais mínimos de desembolso, 
papel do CERH, apresentação anual do Relatório de Gestão para a Assembleia Legislativa, gestão 
patrimonial de bens, correção no valor da parcela do Programa, dentre outros. 

Cada rodada de diálogo terá a duração de 30 minutos e a questão chave a ser aprofundada em cada grupo 
diz respeito às percepções dos participantes sobre as propostas de aperfeiçoamento construídas ao longo 
do processo de avaliação do Programa (para cada tema acima descrito) e as melhorias que podem ser 
realizadas para maior efetividade do Progestão. Estas propostas de aperfeiçoamento do Programa estão 
descritas na documentação (Anexos I e II do Contrato e propostas gerais) disponível no endereço do ftp 
abaixo, lembrando que o acesso deve ser feito de preferência pelo Internet Explorer: 
Link de acesso: ftp://ftpana.ana.gov.br/ 
Login/Nome de usuário: ftp.progestao 
Senha: progestao 

Ao final do primeiro dia do Seminário, a equipe técnica responsável pela condução da abordagem 
sistematizará os resultados dos grupos de trabalho. Tais resultados serão apresentados aos participantes 
no segundo dia do seminário, para aprofundamentos e validação. 

Por fim, cabe ressaltar que para maior efetividade desta dinâmica, é fundamental a leitura crítica das 
propostas a serem discutidas. 

Colocamo-nos à disposição em caso de eventuais dúvidas ou necessidade de esclarecimentos por meio dos 
seguintes contatos: 
Brandina de Amorim: 61 2109.5233 – brandina.amorim@ana.gov.br 
Elmar Andrade de Castro: 61 2109.5233 – elmar.castro@ana.gov.br 
Ludmila Alves Rodrigues: 61 2109.5326 – ludmila.rodrigues@ana.gov.br  
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