unindo negócios e propósitos

Temos como compromisso promover o desenvolvimento
humano e organizacional por meio de consultoria, treinamentos
e acompanhamento sistêmico individual e de grupos

NOSSOS VALORES
ÉTICA

EDUCAÇÃO

Agir de acordo com os princípios éticos
de respeito ao homem e à natureza.

Acreditar na educação como meio de
transformação da realidade.

INTEGRALIDADE

COOPERAÇÃO

Promover o desenvolvimento integral do
ser humano.

PLURALIDADE

Articular parcerias para uma atuação
compartilhada e em rede.

CRIATIVIDADE

Valorizar a diversidade como elemento
essencial à geração de novos saberes

Estimular o livre pensar como um meio
de realização humana..

RESPONSABILIDADE
Fazer escolhas que expressem nossos princípios e valores.

Comunicação Social

MEDIANDO
INTERESSES
A InManar tem realizado escopos desafiadores no
âmbito da Comunicação Social. A nossa metodologia
diferenciada busca conciliar os diversos interesses
envolvidos no contexto de um empreendimento, projeto
ou operação.
Em nossos oito anos no mercado, mediamos o diálogo na
tensa relação entre a Arena Fonte Nova e a comunidade
de entorno, contribuindo para transformar um cenário
reativo numa relação mais colaborativa.
Em políticas públicas, conduzimos o plano de
comunicação social no debate sobre a transposição do
rio São Francisco pelo Canal de Sertão Baiano, projeto
controverso que polarizou a opinião pública, mas que
oportunizou o debate construtivo e propôs soluções
conciliatórias.
Em mobilidade urbana, desenvolvemos para a CCR Metrô
Bahia campanhas de comunicação junto às comunidades
de entorno, promovendo iniciativas educativas,
principalmente, para a segurança da operação do metrô.
Compartilhamos a seguir uma síntese do nosso portfólio,
cujo sucesso é fruto de nossa metodologia, crenças e
compromisso com o diálogo mediador.

LICENÇA

SOCIAL

Entendida como um dos paradigmas da sustentabilidade, a licença
social não tem caráter formal, nem regulador, mas expressa a
aceitação da sociedade à implantação e operação de um
empreendimento ou política pública.

VANTAGENS COMPETITIVAS

Relacionamento colaborativo
com a comunidade, reduzindo
custos e riscos.

Valorização da imagem
institucional agregando
reputação e confiabilidade à
empresa.

Oportunidade de captação de
recursos a juros mais baixos.

Implantação e operação
facilitadas junto aos órgãos
reguladores.

NOSSO MÉTODO

PROCESSO DIALÓGICO

Ferramenta fundamental ao
nivelamento de informação e
conhecimentos, o diálogo aproxima as
diversas leituras da realidade a um
entendimento integrado,
promovendo, desta forma,
compromissos mútuos.

PROCESSO MOBILIZADOR

A mobilização como resposta a
uma convocação inicial, que para
nós é um exercício contínuo de
sensibilização e engajamento de
todos os envolvidos.

PROCESSO EDUCATIVO

O aprendizado recíproco como
resultado do diálogo, que habilite
os envolvidos a influenciar
efetivamente na construção de
sua realidade

EIXOS TRANSVERSAIS

Abordagem transversal que
enriquece as atividades com
perspectivas transdisciplinares,
oportunizando um olhar objetivo
em cenários complexos.

NOSSO MÉTODO
Promovemos o conhecimento recíproco das demandas e interesses, por meio de um processo
dialógico para a obtenção de resultados objetivos.
Partimos sempre da realidade local - seus saberes e fazeres para - com participação e
diversidade - propor estratégias específicas aplicáveis a cada escopo ou projeto.

Valorizamos os saberes e fazeres existentes, atuando
como facilitadores dos processos;
Estimulamos a participação e o diálogo para o
envolvimento dos mais diversos participantes;
Propomos ações de sentido coletivo, aplicáveis a cada
realidade e de execução viável, para estabelecer uma
nova ordem local.

NOSSOS PARCEIROS E PROJETOS

PLANO DE ENQUADRAMENTO DO RIO IPOJUCA
Ano: em curso
Local: Região Metropolitana de Recife
Atividades desempenhadas: Elaboração e implantação do plano
de comunicação social que tem como objetivo assegurar a
participação pública no processo de elaboração do Plano de
Enquadramento do Ipojuca, criando espaços participativos e uma
agenda de envolvimento da população que garantisse a
legitimidade do Plano e o atendimento às necessidades das partes
interessadas.

NOSSOS PARCEIROS E PROJETOS

DIGITALIZAÇÃO DE CANAIS DE TV E RTV
Ano: 2017 e 2018
Local: Salvador e Interior da Bahia
Atividades desempenhadas: Planejamento e implantação de
ações de conscientização junto a público de classe C, D e E para
adesão ao processo de digitalização de canais de TV e RTV.
Considerado um projeto de "tiro curto", o escopo consistia na
mobilização do público alvo - classes C, D e E - para retirada e
instalação de kits de conversão de sinal analógico num prazo de 4
meses, incentivando o público ao exercício pleno de seu direito ao
acesso à comunicação.
O principal desafio era conciliar o prazo e as metas rigorosas com a
proposição de ações assertivas ao público alvo.

NOSSOS PARCEIROS E PROJETOS

POLÍTICA DE RELACIONAMENTO COM O ENTORNO
Ano: 2014 a 2017
Local: Salvador - Bairros do Dique, Engenho Velho de Brotas,
Nazaré e Tororó.
Atividades desempenhadas: Elaboração e gestão da Política de
Interação Social da Arena, que prevê o desenvolvimento de
iniciativas socioambientais pelas comunidades de entorno do
Dique. São desenvolvidos projetos de fortalecimento dos arranjos
sociais, com a formação do grupo Dedique, mediando os interesses
das comunidades com a Arena e outras instituições.

NOSSOS PARCEIROS E PROJETOS

CAMPANHA "SEU METRÔ, NOSSAS VIDAS"
Ano: 2016 e 2017
Local: Salvador - Bairro do Calabetão.
Atividades desempenhadas: Elaboração e implantação da
Campanha, que visou sensibilizar os moradores do Calabetão
sobre os riscos associados às vias do Metrô. Foram realizadas
ações de sensibilização por meio de reuniões comunitárias,
palestras, apresentações teatrais e visitas guiadas. Destacamos a
técnica inovadora de Mobilização Cênica, desenvolvida pela
InManar para a campanha, cuja interação entre ação e comunidade
ocorre de forma lúdica e educativa.

NOSSOS PARCEIROS E PROJETOS

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL "SE EU
RECICLO, EU GANHO"
Ano: 2016
Local: Salvador - Bairros do Calabetão, Jardim Santo Inácio e
Campinas de Pirajá.
Atividades desempenhadas: Elaboração e implantação do projeto
socioambiental “Se eu reciclo, eu ganho!”, propondo a
ressginificação do lixo (geração e descarte), envolvendo
participativamente as comunidades do Calabetão, Jardim Santo
Inácio e Campinas de Pirajá, impactadas por alagamentos
sucessivos em função do descarte inadequado dos resíduos sólidos
gerados pelas comunidades.

NOSSOS PARCEIROS E PROJETOS

PLANO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE SALVADOR E
REGIÃO METROPOLITANA (RMS)
Ano: 2015 a 2016
Local: Região Metropolitana de Salvador
Atividades desempenhadas: Elaboração e implantação do
programa de comunicação e mobilização social aplicado a 15
municípios da RMS, envolvendo representações da sociedade civil,
instituições públicas e entidades privadas, num total de 50 oficinas
e 1.000 participantes. O escopo visou à construção participativa e
dialógica de subsídios ao cenário atual e aos cenários futuros
possíveis, de modo a contribuir com as alternativas de
planejamento do abastecimento de água da RMS.

NOSSOS PARCEIROS E PROJETOS

CANAL DO SERTÃO BAIANO
Ano: 2014 a 2015
Local: Semiárido Baiano.
Atividades desempenhadas: Elaboração e implantação do
programa de comunicação e mobilização social que assegurou a
participação e controle social sobre a política pública em execução debate sobre a transposição do rio São Francisco pelo Canal do
Sertão Baiano. Para isso, foram realizadas 106 reuniões e
encontros, com a participação total de mais de 2.500 pessoas,
envolvendo 40 municípios, cujos interesses competiam não apenas
entre os grupos sociais envolvidos, como também entre as regiões
impactadas pelo projeto.

NOSSOS PARCEIROS E PROJETOS

PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS
Ano: 2014
Local: Região Semiárida do Nordeste
Atividades desempenhadas: elaboração e implantação de
programa de moderação dos conflitos e tensões envolvendo a
instalação das cisternas de polietileno fabricadas pela Fortlev para
o Programa Água para Todos, do Governo Federal. Devido à
resistência pública às cisternas de polietileno, foi elaborado um
plano de moderação social que consistiu na realização de
diagnóstico participativo em diversas comunidades beneficiadas
pelo Programa que apontaram vulnerabilidades no processo de
instalação. Os resultados apontaram para a necessidade de
ajustes no processo de instalação, nas fases de relacionamento
com as comunidades, com demandas imperativas de melhorias em
comunicação, participação e controle social.

NOSSOS PARCEIROS E PROJETOS

PROGRAMA DE INVESTIMENTO SOCIAL PRIVADO
Ano: 2011 a 2013
Local: Municípios de Caetité, Igaporã e Guanambi - BA
Atividades desempenhadas: Realização de diálogos e pesquisas
junto às comunidades com o objetivo de realizar iniciativas de
responsabilidade socioambiental. O diálogo com as comunidades
afetadas pelos parques eólicos da Renova resultou na criação do
Programa Catavento, que reuniu 20 projetos propostos pelas
comunidades e diversas organizações parceiras. O Catavento
oportunizou que a Renova Energia em parceria com o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES),
realizasse um investimento social da ordem de R$ 9,5 milhões,
executados entre os anos de 2012 e 2013.

QUEM FAZ
Terapeuta em Técnicas Integrativas, sou mãe de dois filhos e
esta experiência é a maior fonte de força, aprendizado e
sabedoria que compartilho com o mundo.
Sou também Engenheira Mecânica formada pela Universidade
Federal da Bahia e tenho MBA’s em Gestão obtidos em
excelentes instituições nacionais – Fundação Getúlio Vargas e
Universidade Estácio de Sá.
A aproximação entre tecnologia e desenvolvimento humano
sempre foi uma meta em minha atuação profissional e, para
isso, busquei conhecimentos em escolas não convencionais,
integrando técnicas diversas tais como Yoga, Constelação
Familiares e outras abordagens sistêmicas, que me permitem
lidar com cenários de altos níveis de complexidade e tensão.
Em 2011, após 16 anos atuando e aprendendo com grandes
empresas como Construtora Odebrecht, AmBev, Braskem e
Vale, criei a InMana Consultoria e Treinamento, que se
revelou uma organização de negócios e propósitos,
transformando-se na InManar Negócios e Propósitos,
Em Comunicação Social, desenvolvi uma metodologia que se
consolidou alicerçada no diálogo e na promoção da
responsabilidade recíproca entre todas as partes envolvidas
nos processos. Para assegurar o êxito em nossos escopos,
busco articular parcerias com consultores independentes e
organizações afins, garantindo perspectivas diversificadas e
multidisciplinares.
Meu compromisso é aliar eficiência e autonomia, agregando
valor e fortalecendo valores.

www.inmanar.com.br

