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O Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getulio Vargas (GVces) e a
International Finance Corporation (IFC) partem da convicção de que é possível aprimorar a
trajetória de instalação e operação grandes empreendimentos na Amazônia.
A iniciativa Grandes Obras na Amazônia: Aprendizados e Diretrizes busca consolidar
aprendizados e propor diretrizes orientadas pela promoção do desenvolvimento local com base
em um amplo diálogo, no qual já se engajaram, desde maio de 2015, mais de 130 organizações,
de diversos setores da sociedade civil, movimentos sociais, academia, setor empresarial e poder
público local, estadual e federal. O processo organizou-se em mais de 30 reuniões de grupos de
trabalho, plenárias e seminários em Belém, Altamira, Brasília e São Paulo, em torno de seis
temas: Planejamento e Ordenamento Territorial; Instrumentos Financeiros; Capacidades
Institucionais; Crianças, Adolescentes e Mulheres; Povos Indígenas, Comunidades
tradicionais e Quilombolas; e Supressão Vegetal Autorizada.
Para cumprir esse objetivo o processo de construção de diretrizes percorreu o seguinte caminho:
i) identificação de temas centrais no debate sobre a instalação e operação de grandes obras na
perspectiva do desenvolvimento local; ii) revisão bibliográfica incorporando estado da arte do
tema e estudos de casos, identificando melhores práticas e documentando aprendizados; iii)
organização de grupos de trabalho para cada um dos temas, desdobrando em oficinas e
seminários; iv) organização do conhecimento compartilhado nesses debates temáticos; e; v)
elaboração coletiva de propostas.
A proposição dessas diretrizes em um conjunto de orientações e ferramentas práticas,
atreladas a uma contínua articulação institucional e promoção de diálogo com toda a
sociedade almejam que o processo possa inspirar o aprimoramento das práticas empresariais,
bem como das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento local de regiões impactadas por
grandes obras.
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APRESENTAÇÃO
A implantação do sistema de saneamento básico na cidade de Altamira, uma das
condicionantes do licenciamento ambiental da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, no
Pará, desencadeou um amplo debate sobre a efetividade das ações de mitigação e
compensação ambiental de grandes obras.
Realizados vultosos investimentos em infraestrutura, que conduziriam à
universalização da oferta de água e esgoto tratados para toda a cidade, o sistema
entregue em 2015 após anos de obras estava longe de funcionar plenamente.
Fragilidades na capacidade institucional das diversas partes envolvidas não garantiram
que, junto com a conclusão da infraestrutura física, fosse entregue um arranjo de gestão
permanente, bem como as instalações prediais de ligação à rede. Mais de R$ 300
milhões investidos pelo empreendedor ficaram, assim, sem garantia de aproveitamento
efetivo1.
A ausência ou insuficiência de iniciativas nas esferas técnica, de gestão e de articulação
institucional implacavelmente trouxe o tema das capacidades institucionais para o
centro das discussões. Em Altamira, não faltaram recursos financeiros que garantissem
a infraestrutura necessária ao saneamento básico, mas sim outros tantos atributos
imprescindíveis à entrega do que havia sido acordado.
Esse exemplo recente e emblemático ilustra a centralidade deste debate no contexto da
instalação e operação de grandes obras na Amazônia, cenário que decorre, dentre outros
fatores, das fragilidades institucionais, da ausência de cultura voltada à articulação e de
assimetrias que permeiam as relações entre instituições com atuação em territórios que
recebem grandes empreendimentos.
Neste documento, fruto de pesquisa bibliográfica e das discussões no âmbito do Grupo
de Trabalho sobre Capacidades Institucionais da iniciativa Grandes Obras na
Amazônia, são apresentados elementos comuns nos processos de fortalecimento da
capacidade institucional: os gargalos normalmente encontrados, exemplos de
estratégias adotadas e a proposição de diretrizes que auxiliem a priorizar ações e
construir novos caminhos. Apresenta-se ainda uma Matriz de Capacidades
Institucionais, construída coletivamente a partir da contribuição de diferentes atores,
com o objetivo de tornar mais visível e apoiar o planejamento mais amplo e efetivo dos
momentos e tipos de intervenção necessários para buscar superar fragilidades das
instituições.

1

Mais informações em FGV, 2015: Mapa dos Caminhos – Saneamento Básico em Altamira.
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1

JUSTIFICATIVA - POR QUE ESTE TEMA É IMPORTANTE?

No contexto da instalação de grandes empreendimentos em territórios amazônicos e
perante os desafios adicionais2 que essa chegada representa às instituições locais, é
recorrente imputar à suposta baixa “capacidade técnica” local os impasses na realização
das ações no âmbito do empreendimento, em particular os investimentos para mitigação
e compensação social e ambiental, que por sua natureza e objetivos demandam
cooperação e articulação. Comumente, esta situação é atribuída ao poder público local,
principalmente quando o foco das intervenções se dá na escala municipal. No entanto,
a análise dos processos de implementação de grandes obras na Amazônia mostra que a
sociedade civil e as próprias empresas, as instituições financeiras, de pesquisa e demais
esferas da administração pública também não estão preparadas para as demandas e
mudanças ocasionadas.
Poucos são os exemplos de projetos que analisam adequadamente tais contextos na
perspectiva de atuar no fortalecimento das capacidades do conjunto de instituições que
participam direta e indiretamente dos grandes empreendimentos, com ações ainda
incipientes no terreno do licenciamento ambiental3. O fortalecimento das capacidades
institucionais no contexto de grandes obras na Amazônia demanda estratégias e
instrumentos que deem conta de fatores notadamente complexos, que envolvem não só
as especificidades relacionadas ao tipo de investimento em pauta, mas também às
características únicas do território.
A análise das experiências e o acúmulo de conhecimento de instituições e lideranças
participantes das discussões no âmbito da iniciativa Grandes Obras na Amazônia
apontam que não basta apenas aumentar a quantidade de recursos materiais, humanos
ou financeiros, ainda que estes sejam fundamentais. Tampouco ações pontuais de
capacitação profissional a servidores públicos, por exemplo, são suficientes. A
identificação da demanda por determinados serviços ou bens, contextualizada na
análise temporal característica de grandes obras, ou mesmo o processo pelo qual tal
demanda é aferida, são competências tão importantes quanto conhecer os caminhos de
acesso a recursos financeiros. Da mesma forma, para além de capacitar técnicos com
ferramentas de gestão, é preciso trabalhar as culturas organizacionais e a mudança de
comportamentos e valores.

2 Demandas sob serviços básicos de saúde, educação, segurança e saneamento básico, pressão aumentada sob

recursos naturais, especulação imobiliária e deslocamentos compulsórios nos meios urbano e rural são
alguns dos problemas recorrentes enfrentandos pelas administrações locais na chegada de grandes
empreendimentos. Para mais informações, ver GVCES (2015), CEAPG (2011) e Queiroz & Motta-Veiga (2012).
3 Os Planos Básicos Ambientais de obras recentes na Amazônia, como as hidrelétricas de Jirau, Santo Antônio
e Belo Monte incluíram ações de fortalecimento e articulação institucional no âmbito das condicionantes do
licenciamento ambiental, mas cuja efetividade é ainda questionada. (ver GVCES, 2015). Para outras
informações, ver Vedoveto, Ortega e Veríssimo (2015).
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Em última instância, o tardio ou inexistente planejamento com foco na preparação das
instituições, especialmente aquelas responsáveis por serviços básicos, como nas áreas
de saúde, educação, saneamento e mobilidade, coloca em risco o desenvolvimento de
toda a região impactada. As limitações de recursos humanos e financeiros também
comumente penalizam órgãos ligados à proteção das populações indígenas, tradicionais
e quilombolas, e o impasse sobre custeio das novas infraestruturas trazidas por grandes
empreendimentos é um gargalo recorrente.
O Conceito de Capacidades Institucionais
A ideia de “construção de capacidades” surgiu no final dos anos 80 e começo dos anos
90, quando os países ricos e doadores começaram a dar assistência aos países mais
pobres4. Inicialmente os auxílios eram pontuais, mas com o passar do tempo observouse que para garantir melhores resultados era necessário desenvolver capacidades para
uma gama de instituições e promover a interação entre elas. Assim, ações e projetos
voltados ao desenvolvimento passaram a ser reconhecidos mais como um “processo em
andamento” do que um “produto” a ser entregue5.
Atualmente, essa abordagem vem sendo difundida na gestão pública como um elemento
altamente relevante para o sucesso ou fracasso das políticas6. Apesar disso, as pesquisas
apontam para uma grande variedade de usos do termo e ainda não foi estabelecido um
conceito único, o que tende a dificultar o planejamento das ações voltadas à garantia e
fortalecimento das capacidades institucionais.
No âmbito da Iniciativa Grandes Obras na Amazônia, o fortalecimento das
capacidades institucionais é entendido como “um processo contínuo de revigoramento
e soma das estruturas, recursos, relações, regras, valores e comportamentos de um
conjunto de instituições que atuam numa localidade definida, para diminuir a
assimetria de poder e, consequentemente, ampliar diálogos interorganizacionais
efetivos”.
Essa estrutura traz cinco elementos importantes. O primeiro deles é a escolha do termo
“fortalecimento” em lugar de “construção”, em função do reconhecimento de que já
existem capacidades institucionais em quaisquer localidades, ainda que estas possam
estar em situação de fragilidade. O segundo é que ao se colocar lado a lado “estruturas,
recursos, relações, regras, valores e comportamentos” busca-se enfatizar que tanto
fatores tangíveis como intangíveis são importantes. O terceiro é que não se trata apenas
das capacidades estatais, mas sim das capacidades institucionais da variada gama de
organizações presentes e envolvidas nas dinâmicas do território afetado. O quarto
elemento é pautar a relação de poder entre instituições, cujo desbalanceamento favorece
4

Para mais informações, ver Eade (2007), SEOR (2006) e Lusthaus, Adrien e Pestinger (1999).
Para mais informações, ver Bhagavan & Virgin (2004), Girgis (2007) e UNDP (2011).
6 Há muitas formas de entendimento das capacidades estatais e institucionais. Dentre os estudos, destacamos:
Gomide e Pires (2014), Grindle (1996), Eade (2007), Black (2003), Peters (2003), Girgis (2007), Andrade e Grin
(2015) e Pacheco (2013).
5
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o surgimento ou reafirmação da posição de grupos mais e menos privilegiados, com
possíveis implicações na efetividade das ações e seus resultados. E, finalmente, o quinto
elemento é a preocupação com a ampliação da efetividade dos diálogos e de
negociações mais horizontais entre as diferentes organizações.
A definição adotada também antecipa alguns componentes fundamentais para o
fortalecimento de capacidades institucionais: o diálogo e a cooperação, o planejamento
prévio e monitorado, e a transparência e informação. Atuar integrando todos esses
elementos deve resultar na adequação das iniciativas comumente utilizadas nos
processos de capacitação e apoio ao desenvolvimento local.
Por quais caminhos seguir?
Identificar corretamente as instituições envolvidas e planejar suas reais
necessidades ao longo de todas as fases da implantação de um empreendimento pode
favorecer o início do desenho de estratégias mais assertivas para o necessário
fortalecimento de capacidades. Deve-se partir das capacidades já existentes e das
análises conjunturais e diagnósticos concebidos com a participação das próprias
instituições.
Com isso, a efetividade das ações mitigatórias e compensatórias tende a ser ampliada.
Em decorrência, o volume de investimentos trazidos por um projeto de grande porte, e
a possibilidade institucional de agir satisfatoriamente podem contribuir de maneira
decisiva para um legado positivo para o território. Assim, há um fundamental e crucial
elo entre planejar as medidas necessárias à mitigação e compensação de impactos
sociais e ambientais, de um lado, e, de outro, a preparação das instituições. Nesse
contexto, a informação, transparência e divulgação de dados e decisões sobre os
processos, papeis e responsabilidades relacionados a uma grande obra são
fundamentais.
Um fator tão relevante quanto os demais até aqui apontados diz respeito ao
financiamento das ações no campo do fortalecimento institucional. Nas várias
etapas de uma obra – desde aquelas com forte afluxo de investimentos, como também,
e principalmente, os momentos de preparo prévio do território e o pós-obra –
apresentam-se momentos cruciais para o desenvolvimento local em que muitas vezes
não há recursos disponíveis para esse fim.
Numerosos estudos7 mostram que para gerar fortalecimento institucional são
necessários processos integrados que provoquem mudanças culturais e
comportamentais na sociedade e nas instituições envolvidas, resultando no aumento
da eficiência e da efetividade das ações planejadas. Por isso, sugere-se que um modelo
de fortalecimento das capacidades institucionais leve em consideração o equilíbrio

7

Para mais informações, ver Langaas, Odeck e Bjørvig (), Girgis (2007) e Lusthaus, Adrien e Pestinger (1999), entre
outros.
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entre fatores tangíveis, técnicos e organizacionais, e intangíveis, voltados a valores,
hábitos e culturas.
Nesse contexto, é fundamental ter a visão de que não apenas as instituições locais
carecem de tal fortalecimento, mas sim a ampla gama de atores envolvidos nos
processos de implantação de grandes obras. Os empreendedores, os demais níveis
da administração pública, e a própria sociedade civil devem ser alvos de ações de
fortalecimento, nos aspectos tangíveis e também intangíveis. Incrementar a capacidade
do empreendedor e seus fornecedores para o diálogo de qualidade e contínuo com as
populações afetadas é um exemplo claro de demanda de fortalecimento institucional
pouco trabalhado nas experiências observadas.
Finalmente, os arranjos voltados à governança territorial de regiões impactadas
por grandes obras parecem ser um locus prioritário para o fortalecimento das
capacidades, seja para pactuação coletiva na tomada de decisão, seja para o exercício
constante de planejamento de longo prazo entre visões de mundo e interesses distintos,
rumo a um futuro comum.
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2

DIRETRIZES
PARA
O
FORTALECIMENTO
CAPACIDADES INSTITUCIONAIS

DAS

A seguir são apresentadas diretrizes para o fortalecimento das capacidades
institucionais no contexto de grandes obras na Amazônia.

2.1 Diagnóstico e Planejamento
É no planejamento das ações de mitigação e no acompanhamento dos impactos no
decurso da implementação de grandes obras na Amazônia que o fortalecimento das
capacidades institucionais se mostra crucial, bem como na complementaridade de ações
necessárias para o pleno funcionamento de novas ou ampliadas estruturas e serviços.
Assim, o planejamento de ações de fortalecimento institucional deve ser construído
com as próprias instituições, e qualquer ação deve partir do princípio basilar de que
todas as instituições detêm conhecimentos e competências, forjados a partir da
realidade onde estão inseridas. Aspectos como infraestrutura para fazer frente à missão
institucional, bem como recursos humanos e financeiros devem ser avaliados na
perspectiva de novos contextos e realidades, em decorrência dos impactos de uma
grande obra no território.
Sendo assim, para o fortalecimento das capacidades institucionais é fundamental atuar
em diferentes áreas e com distintas estratégias, respondendo às demandas que variam
com o tempo do empreendimento, com a análise dos impactos (que podem ser
revistos/modificados/não previstos) e mesmo com as esperadas diferenciações do
tecido institucional encontrado.
Para tal atuação integrada, a decisão de planejar, com antecedência, é crucial. Em nada
somam vultosos recursos financeiros se não houver efetividade e resultados concretos,
no tempo requerido. Tais resultados somente são garantidos com preparação prévia,
iniciando alguns anos antes da instalação de uma grande obra.
Não é difícil imaginar a disponibilidade de recursos no momento em que há
investimentos no território8, quando os atores – em especial as empresas - já estão
credenciados, com o licenciamento ambiental exigindo medidas destinadas à mitigação
e compensação de impactos. Nesses momentos há fluxo de dinheiro, público e privado,
sendo a questão central a sua destinação, o aprimorar da execução, o monitoramento e
os resultados. Porém, há etapas do trajeto de instalação de uma grande obra com
baixíssima disponibilidade financeira. Nesses momentos, ainda anuviados de muitas
incertezas, como viabilizar o fortalecimento das instituições, de forma prévia e gradual,

8

Na construção de diretrizes há amplo debate sobre a constituição de instrumento financeiro, mecanismo com foco
nos desafios de desenvolvimento do território a partir da instalação de uma grande obra. Tais acúmulos estão
organizados em documento específico, disponível para análise e consulta.
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atuando-se antecipadamente ao frenético ir e vir de caminhões e pessoas, que
denunciam as efetivas transformações no território?
Mais uma vez importa pontuar o licenciamento ambiental, procedimento de
competência do órgão ambiental e que aciona capacidades de inúmeras instituições,
públicas e privadas, o que abre oportunidades para o estabelecimento de cooperação,
de arranjos institucionais capazes de apoiar ações de fortalecimento institucional.
É inadequado separar os estudos dos impactos das ações de fortalecimento institucional,
uma vez que a identificação de problemas, a projeção da demanda no tempo, as
limitações e desafios materiais, financeiros e humanos e os caminhos para solucionálos compõem, em si, um processo contínuo de capacitação e engajamento das
instituições envolvidas desde o início da implantação de uma obra.
Atualmente, observam-se movimentos nesse sentido no âmbito do licenciamento.
Estabelecidas em Planos Básicos Ambientais (PBA), as ações de fortalecimento,
entretanto, geralmente são executadas em etapas incompatíveis com a necessidade de
preparação prévia. Do pico das obras – que geralmente coincide com o pico de fluxos
migratórios atraídos pelo empreendimento – em diante, são necessárias soluções
inovadoras para custeio de novas estruturas e serviços, que contemplem também
operacionalização e gestão no longo prazo.
Finalmente, participação e planejamento são decorrentes, em boa medida, da
confiabilidade e da qualidade da informação que orienta esses processos, obtidas a
partir de coleta, produção e organização de dados que possibilitem analisar
características e demandas do território ao longo do tempo. Mecanismos de
transparência, incluindo-se iniciativas de dados abertos, são essenciais em todas as
etapas do processo, desde o planejamento até o monitoramento e a avaliação dos
resultados.
DIRETRIZ 1: O diagnóstico das demandas e o planejamento das
iniciativas de fortalecimento institucional devem ser precisos,
inclusivos, e com recursos financeiros suficientes para sua realização
adequada
1.1. As demandas por fortalecimento institucional devem ser identificadas e
planejadas a partir das reais necessidades das instituições, com diagnóstico
que inclua as próprias instituições, e com aporte adequado de recursos
financeiros para sua realização.
1.2. O fortalecimento institucional deve pressupor atuação prévia e
continuada, condições somente obtidas a partir de planejamento estratégico
e da adequação das ferramentas do licenciamento ambiental a essa
perspectiva.
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1.3. O acesso à informação e a transparência dos processos que culminam
na instalação de grandes empreendimentos são características fundamentais
e estruturam o fortalecimento de capacidades institucionais.
1.4. É essencial possuir capacidade financeira suficiente para viabilizar
ações de fortalecimento institucional, em especial nos momentos críticos
associados à instalação de grandes obras.
1.5. O relacionamento institucional pautado pelo diálogo, pela prédisposição à interação com a realidade local e à imersão para a resolução
dos problemas chave lastreiam processos de fortalecimento institucional.
1.6. Fortalecer capacidades institucionais exige instrumentos inovadores,
que combinem processos de formação e de assistência técnica, alinhados aos
tempos do empreendimento (antes, durante e depois da instalação da obra)
e aplicados ao planejamento e à articulação institucional.

2.2 Equilíbrio entre fatores tangíveis e intangíveis
Com inspiração na experiência adotada pelo órgão administrador das rodovias da
Noruega9, sugere-se que um modelo de fortalecimento das capacidades institucionais
leve em consideração o equilíbrio entre dois fatores: os tangíveis e os intangíveis. Os
fatores tangíveis estão relacionados às competências técnicas e à estrutura
organizacional e podem incluir a melhoria na infraestrutura, o aprimoramento na
formação, a adequação de maquinário, a execução de aportes econômicos, ou a
estruturação de regulação e normatização, dentre outros. Já os fatores intangíveis estão
relacionados aos arranjos sociais e incluem as habilidades sociais, as experiências, os
valores pessoais e organizacionais, a criatividade, a coesão social, os hábitos,
especificidades culturais e tradições, dentre outros. Embora relevantes, cursos e
oficinas serão de pouca serventia se os participantes não estiverem convencidos do
valor daquela ação e comprometidos com sua aplicação na prática. É imprescindível
conquistar coerência entre o que é proposto e a realidade local, ponderando-se
ferramentas e recursos à luz da cultura das instituições.
A articulação institucional também é peça chave para o sucesso de quaisquer soluções.
Da mesma forma, enfrenta obstáculos concernentes a choques de cultura entre as
instituições. Ou ainda, mesmo quando as práticas e hábitos são similares, por vezes os
atores não estão inseridos num ambiente propício à cooperação e à eficiência integrada.
Assim, é fundamental conceber e estabelecer processos que provoquem mudanças
comportamentais em prol da colaboração, buscando-se um constante equilíbrio entre
fatores tangíveis e intangíveis, ainda que esses últimos sejam mais difíceis de mensurar.

9

Ver Langaas et al (2007).

Grandes Obras na Amazônia
Aprendizados e Diretrizes

O processo de fortalecimento do que é intangível comumente demanda mais tempo de
maturação para apresentar resultados efetivos. No contexto de grandes obras, tem-se aí
um gargalo relevante, haja vista que o aporte mais significativo de recursos costuma
ocorrer numa etapa em que já não é mais possível prevenir inteiramente certos impactos
negativos, ou sequer mitigá-los adequadamente, frente às assimetrias de capacidade
entre os empreendedores e as instituições locais, o que torna o processo decisório
excludente, portanto, enviesado.

Fonte: Traduzido a partir de Langaas et al (2007), p. 3.

DIRETRIZ 2: O fortalecimento das capacidades institucionais deve
balancear fatores tangíveis e intangíveis.
2.1. É imprescindível que os processos de fortalecimento das capacidades
partam de diagnósticos que considerem os fatores intangíveis, notadamente
mais complexos de serem avaliados e aferidos.
2.2. O planejamento de ações de fortalecimento institucional deve considerar
que os fatores intangíveis demandam mais tempo de maturação e estratégias
específicas para apresentar resultados efetivos.

2.3 Capacidades de todos, diálogo e assimetrias
O fortalecimento das capacidades institucionais no contexto de grandes obras na
Amazônia demanda estratégias e instrumentos que deem conta de fatores notadamente
complexos, que envolvem não só as especificidades relacionadas ao tipo de
investimento em pauta, mas também às características peculiares ao território e de todas
as instituições envolvidas direta ou indiretamente nesse processo.
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Têm-se em mente, de forma destacada, as instituições públicas de atuação local, o que
inclui não apenas as administrações municipais (incluindo câmara de vereadores), mas
também o governo estadual e órgãos federais estratégicos, como aqueles ligados à
gestão ambiental e à reforma agrária.
Mas é importante atentar que os empreendedores, as associações de classe, as
instituições de pesquisa, a sociedade civil organizada, especialmente aquela ligada a
controle social, também tem um papel essencial a desempenhar nos processos de
implementação de grandes obras e, consequentemente, demandam por fortalecimento
de suas capacidades.
Entretanto, pressupõe-se que o diálogo e o conhecimento da realidade são as bases de
qualquer processo de construção coletiva. As instituições responsáveis pelo
empreendimento (governo, empresas, outros) precisam, necessariamente, estar
dispostas a dialogar com a sociedade10 que recepcionará tais investimentos, na
perspectiva de compreender as reais demandas do território. O próprio processo de
licenciamento ambiental deve estar respaldado por tais garantias. Vale ressaltar que tais
providências não se confundem com audiências públicas, que podem agir de forma
complementar no desenho de estratégias de fortalecimento das capacidades
institucionais, ao auxiliar na comunicação com grandes grupos de indivíduos.
É relevante mencionar, à medida que as decisões sobre investimentos estratégicos nem
sempre são compartilhadas com o território, ou mesmo entendendo que há grupos que
representam distintos pontos de vista, que processos de diálogo no contexto de grandes
obras podem encontrar resistências legítimas na sociedade local. Esse alerta se presta a
salientar que a pior estratégia é atuar de forma segmentada, ouvindo e incorporando
medidas apontadas por grupos específicos, acirrando possíveis conflitos ou mesmo
compondo diagnósticos e decisões compartimentadas. Não custa lembrar que todas as
instituições que atuam no território, indistintamente, são essenciais ao arranjo que
auxiliará no planejamento, operacionalidade e monitoramento de muitas inciativas
essenciais ao legado de um grande empreendimento. Trazê-las continuamente para um
diálogo transparente é, ainda que demorado, mais efetivo no longo prazo na pactuação
de objetivos mais universais e comuns.
Compreender objetivamente todas as etapas que culminam na instalação e operação do
empreendimento, quem é quem no emaranhado de iniciativas que atingem o território,
as fases do processo de licenciamento ambiental, as responsabilidades, com nítida
separação entre público e privado, sobre suas missões e competências, é condição
necessária à salutar convivência institucional para preparação do território.

10

Entendida aqui no seu conceito mais amplo, envolvendo, portanto, instituições públicas, organizações e
movimento sociais, de pesquisa, entre outras.
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Estudos de Impacto Ambiental são essenciais neste campo, e devem ser elaborados e
disponibilizados tendo como critérios básicos a sua aplicabilidade, transparência e
conexão com processos de fortalecimento de capacidades institucionais.
DIRETRIZ 3: Fortalecer as capacidades deve incluir todos os atores
envolvidos, reconhecendo assimetrias e fomentando o diálogo.
3.1. Qualquer ação que objetive trabalhar com capacidades institucionais deve
partir do princípio basilar de que todas as instituições detêm conhecimentos e
competências, forjados a partir da realidade onde estão inseridas.
3.2. O mapeamento das demandas de fortalecimento institucional deve destacar
os diferentes grupos de atores envolvidos no processo: sociedade civil,
instituições de pesquisa, poder público, setor empresarial, instituições
financeiras e instituições de controle social.
3.3. Fortalecer capacidades institucionais inclui mapear padrões de demandas
estratégicas de integração e fortalecimento institucional dos diferentes atores,
guardadas as necessidades específicas de cada etapa, de modo a orientar o
planejamento para grandes empreendimentos, sem prejuízo das incontáveis
particularidades presentes nos territórios amazônicos.

2.4 Governança do desenvolvimento enquanto pré-requisito ao
fortalecimento institucional
A magnitude das intervenções e a presença de múltiplos atores no território, por ocasião
da instalação de uma grande obra, associada à necessidade de se estabelecer
planejamento que incida sobre o processo de desenvolvimento, demanda espaços nos
quais as instituições locais, empresas, governos estadual e federal possam sentar à mesa
para analisar cenários, discutir rumos e resultados, inclusive de como se preparar e lidar
com as transformações no território. Estes espaços têm papel relevante na pactuação de
prioridades e das necessidades de fortalecimento de capacidades dos diversos atores
envolvidos nos diferentes momentos da chegada e operação do grande
empreendimento.
No fortalecimento institucional, sobretudo das instituições locais, as iniciativas que
objetivam a governança11 de todos esses processos proporcionam não só ampliar o
acesso à informação, já mencionada como essencial, como também formam
capacidades para a construção coletiva e participativa. Não é trivial participar de
espaços onde, numa mesma pauta, temas tão diversos possam ser debatidos, tais como
o cumprimento de uma condicionante ou mesmo a aplicação de recursos eventualmente
direcionados ao território. A observação das posturas institucionais, a forma como se
manifestar em determinado debate ou fechar posição em parceria com outro ator
institucional, são aprendizados que se aplicam a inúmeras instituições.
O uso do termo “governança” deve ser feito com cuidado e deve-se levar em consideração a participação de atores
com perfis heterogêneos. Para mais informações, ver Hoyler et al (2014).
11
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O exercício da representatividade, por sua vez, impõe conduta institucional
extremamente relevante às instituições, considerando que um voto ou fala em um
espaço colegiado é interpretado como uma posição institucional e, para tanto, exige
análise prévia da pauta, diálogo com os pares e posterior relato dos resultados. Ou seja,
o exercício da participação tem um reflexo interno à instituição, auxiliando na sua
estruturação e atuando sobretudo juntos aos fatores intangíveis.
DIRETRIZ 4: As rotinas de participação social dos arranjos de governança
territorial são o locus prioritário para auxiliar a fundamentar posturas
institucionais relevantes aos processos de fortalecimento de capacidades.
4.1. Processos de fortalecimento de capacidades institucionais devem estar
alinhados com planos e instrumentos de planejamento territoriais de longo
prazo, assim como com as respostas necessárias às demandas imediatas relativas
à instalação do grande empreendimento.
4.2. As prioridades para ações de fortalecimento institucional devem ser
pactuadas em espaços de governança constituídos nos territórios.
4.3. A atuação em espaços de participação social deve gerar capacidades para
construção coletiva e possibilitar a consolidação de condutas e posturas
institucionais que são fundamentais para processos de fortalecimento de
capacidades.
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3

CENÁRIOS E DEMANDAS TÍPICAS: UMA MATRIZ DE
CAPACIDADES INSTITUCIONAIS

A partir da proposta de diretrizes que envolve a correta identificação das demandas por
capacidade institucional, o necessário equilíbrio entre diferentes tipos de fortalecimento
tangíveis e intangíveis, a atenção às demandas dos diferentes atores, fica evidente a
relevância do planejamento de ações capazes de preparar tanto os atores locais na sua
condição de dar resposta às transformações, quanto os níveis mais altos da
administração pública e às empresas responsáveis pelo empreendimento para uma
articulação institucional eficiente.
Nesse contexto, uma matriz de mapeamento das capacidades institucionais necessárias
às etapas de inserção de grandes empreendimentos nos territórios amazônicos, por
atores envolvidos, pode melhor localizar e orientar ações de fortalecimento das
capacidades institucionais.
Por meio da matriz, é possível mapear padrões de demandas estratégicas de integração
e fortalecimento institucional dos diferentes atores, guardadas as necessidades
específicas de cada etapa, de modo a orientar o planejamento para grandes
empreendimentos, sem prejuízo das incontáveis particularidades presentes nos
territórios amazônicos. Trata-se de fornecer um panorama de capacidades essenciais
aplicável aos diversos níveis de amadurecimento institucional que se possa constatar
em cada caso.
A matriz é apresentada a partir de quatro etapas genéricas relativas à instalação de uma
grande obra:


Planejamento territorial: é o momento em que o território ainda não começou a
sofrer os impactos da chegada do empreendimento;



Pré-obra: é o momento exatamente anterior ao início das obras, quando já há a
Licença Prévia;



Durante a instalação: fase em que a obra está sendo realizada e quando a Licença
de Instalação e a Licença de Operação são concedidas;



Pós-obra e operação: fase que começa com o início das operações e segue ao
longo dos meses e anos subsequentes

Além desta diferenciação temporal, a matriz parte de uma estrutura que destaca os
grupos de atores envolvidos no processo: sociedade civil, instituições de pesquisa,
poder público, instituições de controle social, setor empresarial e instituições
financeiras. A versão sintética da matriz a seguir apresenta as linhas de atuação para
cada grupo de atores nas diferentes etapas da chegada e operação do grande
empreendimento.
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Fonte: Elaboração própria.

Por fim, diferenciando os fatores tangíveis e intangíveis, são identificados cinco tipos
de capacidades: administrativa / gerencial; técnica, político-institucional; humana e
cultural. O quadro a seguir mostra os objetivos em fortalecer cada tipo de capacidade:
Tipologia e objetivos de fortalecimento das capacidades institucionais
Fatores

Capacidades

Objetivos do fortalecimento

Administrativa/gerencial
(AG)



Possibilitar, por meio do planejamento, organização,
formulação, implementação, monitoramento e
avaliação,
a
revisão
dos
processos
de
desenvolvimento em curso na localidade

Técnica (T)



Apresentar novas estratégias de resolução dos
problemas, seja por meio de sistemas e processos préestabelecidos como em novas questões e demandas

Político-Institucional (PI)



Ampliar a capacidade de interlocução e negociação
com atores estatais e não-estatais presentes no
território, assim como ampliar a coordenação
intragovernamental

Humana (H)



Aumentar a capacidade de refletir sobre os próprios
limites pessoais e também organizacionais, mas
entendendo a posição do outro. A relação com
diferentes saberes e formas de conhecimento visa
gerar o desenvolvimento do indivíduo e da
comunidade

Tangíveis

Intangíveis
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Cultural (C)






Estimular o debate sobre as culturas locais, seu
respeito a elas, mas também às transformações que
nela podem surgir com a interação com diversos
grupos e/ou;
Repensar a cultura das organizações presentes no
território de forma a estimular diálogos cada vez mais
frequentes e efetivos e/ou;
Aumentar a capacidade de lidar com a diversidade
cultural presente nos territórios amazônicos,

Fonte: Elaboração própria.

A matriz detalhada apresenta, portanto, para cada linha de atuação daquele grupo de
atores, as capacidades institucionais necessárias e possíveis estratégias de
fortalecimento. Importante ter em mente que elas partem da incorporação das diretrizes
aqui propostas no planejamento e execução das estratégias.
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ETAPA 1: Planejamento territorial

Poder Público

Instituições
de Pesquisa

Sociedade Civil

Ator

Linhas de atuação
Participação na tomada de
decisão

Capacidades
(a serem
desenvolvidas)

PI, H, C

Estratégias para fortalecimento dessas capacidades
- Assessoria in loco para articulação e construção de espaços de diálogo
- Criação/melhoria dos canais de comunicação
- Oficinas para o desenvolvimento de habilidades sociais e culturais

Participação ativa na construção /
revisão de instrumentos de
T, PI, H, C
planejamento (PPA, PDE, LDO,
LOA, AdTs e outros)

- Elaboração de materiais informativos (cartilhas, guias, manuais)
- Realização de cursos de capacitação / qualificação
- Promoção de fóruns e espaços para debate
- Criação/melhoria dos canais de comunicação
- Oficinas para o desenvolvimento de habilidades sociais e culturais

Oferta de conhecimento técnico

AG, T, H, C

- Pesquisas com produção científica integrada à realidade local
- Criação/melhoria de cursos de graduação, capacitação e qualificação técnica

Estabelecimento de espaço
privilegiado de debate para
médio/longo prazo

T, PI

- Pesquisas com produção científica integrada à realidade local
- Criação de grupos internos e amplos de debate sobre papel da instituição no território

AG, T, PI,
H, C

- Assessoria in loco para construção/revisão dos instrumentos de planejamento
- Cursos de capacitação / qualificação para os servidores
- Elaboração de materiais informativos (cartilhas, guias, manuais)
- Promoção de fóruns e espaços para debate
- Criação/melhoria dos canais de comunicação
- Oficinas para o desenvolvimento de habilidades sociais e culturais dos servidores

Construção / revisão de
instrumentos de planejamento
(PPA, PDE, LOA, LDO, AdTs e
outros)
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Instituições de controle social

Poder Público

Ator

Linhas de atuação

Capacidades
(a serem
desenvolvidas)

Estratégias para fortalecimento dessas capacidades

Criação de Sistema de
Monitoramento com Indicadores
AG, T, PI, H, C
Econômicos, Ambientais e Sociais
(linha de base)

- Cursos de capacitação / qualificação para os servidores
- Assessoria in loco para coleta de dados primários
- Assessoria à distância para coleta dos dados secundários
- Promoção de fóruns e espaços para debate
- Oficinas para o desenvolvimento de habilidades sociais e culturais dos servidores

Instituição de espaços
participativos deliberativos

PI, H, C

- Assessoria in loco para articular a criação de espaços participativos deliberativos
- Promoção de fóruns e espaços para debate
- Cursos de capacitação/qualificação
- Criação/melhoria dos canais de comunicação
- Oficinas para o desenvolvimento de habilidades sociais e culturais

PI, H, C

- Assessoria in loco para articular a criação de espaços participativos deliberativos
- Promoção de fóruns e espaços para debate
- Cursos de capacitação/qualificação
- Criação/melhoria dos canais de comunicação
- Oficinas para o desenvolvimento de habilidades sociais e culturais

AG, T, PI, H, C

- Assessoria in loco para fortalecimento de mecanismos de controle e publicização das ações
- Elaboração de materiais informativos (cartilhas, guias, manuais)
- Cursos de capacitação/qualificação
- Promoção de fóruns e espaços para debate
- Criação/melhoria dos canais de comunicação
- Oficinas para o desenvolvimento de habilidades sociais e culturais

Participação nos espaços
participativos deliberativos

Controle e fiscalização das ações
governamentais e mitigatórias
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ETAPA 2: Pré-obra (Licença Prévia)

Participação na
construção/revisão do EIA, PBAs
e nas ferramentas de
monitoramento do licenciamento

T, PI, H, C

- Elaboração de materiais informativos (cartilhas, guias, manuais)
- Cursos de capacitação / qualificação
- Promoção de fóruns e espaços para debate
- Criação/melhoria dos canais de comunicação
- Oficinas para o desenvolvimento de habilidades sociais e culturais

Formação de capital humano

AG, T, H, C

- Cursos de graduação e capacitação / qualificação técnica
- Oficinas para o desenvolvimento de habilidades sociais e culturais

Apoio no Monitoramento e
Avaliação

AG, T, C

- Cursos de capacitação / qualificação técnica
- Oficinas para o desenvolvimento de habilidades sociais e culturais
- Promoção de espaços de debate sobre papel do monitoramento & avaliação

Estabelecimento de espaço
privilegiado de debate para
médio/longo prazo

T, PI

- Pesquisas com produção científica integrada à realidade local
- Criação de grupos internos e amplos de debate sobre papel da instituição no território

AG, T, PI, H, C

- Assessoria in loco para articulação e construção/revisão dos instrumentos de planejamento
- Cursos de capacitação / qualificação
- Elaboração de materiais informativos (cartilhas, guias, manuais)
- Promoção de fóruns e espaços para debate
- Oficinas para o desenvolvimento de habilidades sociais e culturais dos servidores/ sociedade
civil

Poder Público

Instituições de Pesquisa

Linhas de atuação

Sociedade
Civil

Capacidades
(a serem
desenvolvidas)

Ator

Revisão de instrumentos de
planejamento (PPA, PDE, LOA,
LDO, AdTs e outros)

Estratégias para fortalecimento dessas capacidades
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Instituições de controle social

Poder Público

Ator

Linhas de atuação

Capacidades
(a serem
desenvolvidas)

Estratégias para fortalecimento dessas capacidades

Revisão do Sistema de
Monitoramento com Indicadores AG, T, PI, H, C
Econômicos, Ambientais e Sociais

- Cursos de capacitação / qualificação - Assessoria in loco para coleta de dados primários
- Assessoria à distância para coleta dos dados secundários
- Promoção de fóruns e espaços para debate
- Oficinas para o desenvolvimento de habilidades sociais e culturais dos servidores/ sociedade
civil

Implementação das ações no nível
AG, T, PI
local

- Cursos de capacitação / qualificação
- Assessoria in loco para apoio na resolução de problemas setoriais e transversais, e para
monitoramento das ações

Fortalecimento de espaços
participativos deliberativos

T, PI, H, C

- Assessoria in loco para fortalecer os espaços participativos deliberativos
- Promoção de fóruns e espaços para debate
- Cursos de capacitação/qualificação
- Criação/melhoria dos canais de comunicação
- Oficinas para o desenvolvimento de habilidades sociais e culturais

PI, H, C

- Assessoria in loco para articular a criação de espaços participativos deliberativos
- Promoção de fóruns e espaços para debate
- Cursos de capacitação/qualificação
- Criação/melhoria dos canais de comunicação
- Oficinas para o desenvolvimento de habilidades sociais e culturais

AG, T, PI, H, C

- Assessoria in loco para fortalecimento de mecanismos de controle e publicização das ações
- Elaboração de materiais informativos (cartilhas, guias, manuais)
- Cursos de capacitação/qualificação
- Promoção de fóruns e espaços para debate
- Criação/melhoria dos canais de comunicação
- Oficinas para o desenvolvimento de habilidades sociais e culturais

Participação nos espaços
participativos deliberativos

Controle e fiscalização das ações
governamentais e mitigatórias
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Instituições financeiras

Setor empresarial

Ator

Linhas de atuação

Capacidades
(a serem
desenvolvidas)

Estratégias para fortalecimento dessas capacidades

Preparação dos processos
empresariais no território

AG, T, PI, H, C

- Assessoria in loco para preparação da instalação no território
- Cursos de capacitação / qualificação
- Oficinas para o desenvolvimento de habilidades sociais e culturais
- Participação de espaços de debate com o poder público e a sociedade civil
- Criação/melhoria dos canais de comunicação

Promoção de processos de
participação e consulta

T, PI, H, C

- Assessoria in loco para realização de consulta e processos participativos
- Cursos de capacitação / qualificação
- Oficinas para o desenvolvimento de habilidades sociais e culturais

Cumprimento do Compliance
Socioambiental

AG, T, PI, H, C

- Assessoria in loco para avaliação de riscos
- Cursos de capacitação / qualificação
- Oficinas para o desenvolvimento de habilidades sociais e culturais

Análise de viabilidade

AG, T, PI

- Assessoria in loco para análise de processos e avaliação de riscos
- Cursos de capacitação / qualificação

AG, T, PI, H, C

- Assessoria in loco para construção de espaços de diálogo
- Promoção de fóruns e espaços de debate coletivo para seleção de condicionantes
- Cursos de capacitação / qualificação
- Oficinas para o desenvolvimento de habilidades sociais e culturais

AG, T, PI, H, C

- Cursos de capacitação / qualificação
- Assessoria in loco ou à distância para escolha dos indicadores
- Promoção de fóruns e espaços para debate
- Oficinas para o desenvolvimento de habilidades sociais e culturais

Seleção de condicionantes

Estabelecimento de Sistema de
Monitoramento e Avaliação
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ETAPA 3: Durante a obra (Licença de Instalação)

Monitoramento e eventual
repactuação de acordos

T, PI, H, C

- Assessoria in loco para orientar o monitoramento
- Assessoria in loco para orientar a repactuação e a construção de acordos
- Cursos de capacitação / qualificação
- Oficinas para o desenvolvimento de habilidades sociais e culturais

Formação de capital humano

AG, T, H, C

- Cursos de graduação e capacitação / qualificação técnica
- Oficinas para o desenvolvimento de habilidades sociais e culturais

Apoio no Sistema de
Monitoramento e Avaliação

AG, T, C

- Cursos de capacitação / qualificação técnica
- Oficinas para o desenvolvimento de habilidades sociais e culturais
- Criação de grupos internos e amplos de debate sobre papel do Monitoramento & Avaliação

Estabelecimento de espaço
privilegiado de debate para
médio/longo prazo

T, PI

- Pesquisas com produção científica integrada à realidade local
- Criação de grupos internos e amplos de debate sobre papel da instituição no território

AG, T, PI, H, C

- Cursos de capacitação / qualificação
- Assessoria in loco para coleta de dados primários
- Assessoria à distância para coleta dos dados secundários
- Elaboração de materiais informativos (cartilhas, guias, manuais)
- Promoção de fóruns e espaços para debate
- Oficinas para o desenvolvimento de habilidades sociais e culturais

AG, T, PIl

- Cursos de capacitação / qualificação
- Assessoria in loco para diagnóstico dos impactos previstos e realizados, avaliação e repactuação
da ações mitigatórias
- Promoção de fóruns e espaços para debate

Poder Público

Instituições de Pesquisa

Linhas de atuação

Sociedade
Civil

Capacidades
(a serem
desenvolvidas)

Ator

Revisão do Sistema de
Monitoramento

Avaliação e repactuação da
mitigação e compensação

Estratégias para fortalecimento dessas capacidades
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Setor
empresarial

Instituições de controle
social

Poder Público

Ator

Linhas de atuação

Capacidades
(a serem
desenvolvidas)

Estratégias para fortalecimento dessas capacidades

Implementação das ações no nível
AG, T, PI
local

- Cursos de capacitação / qualificação
- Assessoria in loco para apoio na resolução de problemas setoriais e transversais, e para
monitoramento das ações
- Criação de mecanismos de publicização das ações

Fortalecimento de espaços
participativos deliberativos

T, PI, H, C

- Assessoria in loco para fortalecer os espaços participativos deliberativos
- Promoção de fóruns e espaços para debate
- Cursos de capacitação/qualificação
- Criação/melhoria dos canais de comunicação
- Oficinas para o desenvolvimento de habilidades sociais e culturais

PI, H, C

- Assessoria in loco para articular a criação de espaços participativos deliberativos
- Promoção de fóruns e espaços para debate
- Cursos de capacitação/qualificação
- Oficinas para o desenvolvimento de habilidades sociais e culturais

AG, T, PI, H, C

- Assessoria in loco para fortalecimento de mecanismos de controle e publicização das ações
- Elaboração de materiais informativos (cartilhas, guias, manuais)
- Cursos de capacitação/qualificação
- Promoção de fóruns e espaços para debate
- Criação/melhoria dos canais de comunicação
- Oficinas para o desenvolvimento de habilidades sociais e culturais

T, PI, H, C

- Assessoria in loco para implementação de ações
- Cursos de capacitação / qualificação
- Elaboração de materiais informativos (cartilhas, guias, manuais)
- Oficinas para o desenvolvimento de habilidades sociais e culturais
- Promoção de espaços de debate com o poder público e a sociedade civil
- Criação/ melhoria dos canais de comunicação

Participação nos espaços
participativos deliberativos

Controle e fiscalização das ações
governamentais e mitigatórias

Criação de programas de
relacionamento com governo e
sociedade
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Instituições financeiras

Setor empresarial

Ator

Linhas de atuação

Capacidades
(a serem
desenvolvidas)

Estratégias para fortalecimento dessas capacidades

Fomento aos processos de
participação e consulta

T, PI, H, C

- Assessoria in loco para fortalecimento dos espaços de diálogo
- Cursos de capacitação / qualificação
- Oficinas para o desenvolvimento de habilidades sociais e culturais
- Promoção de espaços de debate com o poder público e a sociedade civil

Atendimento do Compliance
Socioambiental

AG, T, PI,
H, C

- Assessoria in loco para gerenciamento de riscos
- Cursos de capacitação / qualificação
- Oficinas para o desenvolvimento de habilidades sociais e culturais

Reavaliação do Compliance
Socioambiental

AG, T, PI,
H, C

- Cursos de capacitação / qualificação l
- Assessoria in loco para reavaliação dos mecanismos de compliance e seu atendimento
- Promoção de fóruns e espaços para debate
- Oficinas para o desenvolvimento de habilidades sociais e culturais

T, PI, H, C

- Assessoria à distância para monitoramento dos indicadores
- Cursos de capacitação / qualificação - Oficinas para o desenvolvimento de habilidades sociais e
culturais
- Promoção de fóruns e espaços para debate

Acompanhamento do Sistema de
Monitoramento e Avaliação
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ETAPA 4: Pós-obra e operação

Monitoramento e eventual
repactuação de acordos

T, PI, H, C

- Assessoria in loco para orientar o monitoramento
- Assessoria in loco para orientar a repactuação e a construção de acordos
- Cursos de capacitação / qualificação
- Oficinas para o desenvolvimento de habilidades sociais e culturais

Avaliação do desenvolvimento
territorial

T, PI

- Pesquisas para avaliação do desenvolvimento territorial e da efetividade das ações mitigatórias
- Criação de grupos internos e amplos de debate sobre o desenvolvimento territorial

Estabelecimento de espaço
privilegiado de debate para
médio/longo prazo

T, PI

- Pesquisas com produção científica integrada à realidade local
- Criação de grupos internos e amplos de debate sobre papel da instituição no território

Avaliação e eventual repactuação
do Sistema de Monitoramento
com Indicadores Econômicos,
Ambientais e Sociais

AG, T, PI, H, C

- Cursos de capacitação / qualificação - Assessoria à distância para coleta dos dados secundários
- Promoção de fóruns e espaços para debate
- Oficinas para o desenvolvimento de habilidades sociais e culturais

AG, T, PI

- Cursos de capacitação / qualificação
- Assessoria in loco para diagnóstico dos impactos previstos e realizados, avaliação e repactuação
das ações mitigatórias
- Promoção de fóruns e espaços para debate

Poder Público

Instituições de
Pesquisa

Linhas de atuação

Sociedade
Civil

Capacidades
(a serem
desenvolvidas)

Ator

Avaliação e repactuação da
mitigação e compensação

Implementação das ações no nível
AG, T, PI
local

Estratégias para fortalecimento dessas capacidades

- Cursos de capacitação / qualificação - Assessoria in loco para apoio na resolução de problemas
setoriais e transversais, e para monitoramento das ações
- Criação de mecanismos de publicização das ações
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Setor
empresarial

Instituições de controle social

Poder
Público

Ator

Linhas de atuação

Fortalecimento de espaços
participativos deliberativos

Participação nos espaços
participativos deliberativos

Controle e fiscalização das ações
governamentais e mitigatórias

Manutenção/readequação dos
programas de relacionamento
com governo e sociedade

Capacidades
(a serem
desenvolvidas)

Estratégias para fortalecimento dessas capacidades

T, PI, H, C

- Assessoria in loco para fortalecer os espaços participativos deliberativos
- Promoção de fóruns e espaços para debate
- Cursos de capacitação/qualificação
- Criação/melhoria dos canais de comunicação
- Oficinas para o desenvolvimento de habilidades sociais e culturais

PI, H, C

- Assessoria in loco para articular a criação de espaços participativos deliberativos
- Promoção de fóruns e espaços para debate
- Cursos de capacitação/qualificação
- Criação/melhoria dos canais de comunicação
- Oficinas para o desenvolvimento de habilidades sociais e culturais

AG, T, PI, H, C

- Assessoria in loco para fortalecimento de mecanismos de controle e publicização das ações
- Elaboração de materiais informativos (cartilhas, guias, manuais)
- Cursos de capacitação/qualificação
- Promoção de fóruns e espaços para debate
- Criação/melhoria dos canais de comunicação
- Oficinas para o desenvolvimento de habilidades sociais e culturais

T, PI, H, C

- Assessoria in loco para implementação de ações
- Cursos de capacitação / qualificação
- Oficinas para o desenvolvimento de habilidades sociais e culturais
- Promoção de espaços de debate com o poder público e a sociedade civil
- Criação/melhoria dos canais de comunicação
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Instituições financeiras

Setor Empresarial

Ator

Linhas de atuação

Capacidades
(a serem
desenvolvidas)

Estratégias para fortalecimento dessas capacidades

Fomento aos processos de
participação e consulta

T, PI, H, C

- Assessoria in loco para fortalecimento dos espaços de diálogo
- Cursos de capacitação / qualificação
- Oficinas para o desenvolvimento de habilidades sociais e culturais
- Promoção de espaços de debate com o poder público e a sociedade civil

Atendimento do Compliance
Socioambiental

AG, T, PI, H, C

- Assessoria in loco para gerenciamento de riscos
- Cursos de capacitação / qualificação - Oficinas para o desenvolvimento de habilidades sociais e
culturais

Reavaliação do Compliance
Socioambiental

AG, T, PI, H, C

- Cursos de capacitação / qualificação - Assessoria in loco para reavaliação dos mecanismos de
compliance e seu atendimento
- Promoção de fóruns e espaços para debate
- Oficinas para o desenvolvimento de habilidades sociais e culturais

Avaliação do Sistema de
Monitoramento e Avaliação

T, PI, H, C

- Assessoria à distância para monitoramento dos indicadores
- Cursos de capacitação / qualificação - Oficinas para o desenvolvimento de habilidades sociais e
culturais - Promoção de fóruns e espaços para debate

Grandes Obras na Amazônia
Aprendizados e Diretrizes

3.1 Potencializando as estratégias de fortalecimento
As estratégias de fortalecimento de capacidades institucionais propostas na Matriz são
genéricas para o contexto de instalação e operação de grandes obras, e passíveis de
maior detalhamento e ajustes de acordo com as necessidades e especificidades de cada
local e empreendimento. Para potencializar a adoção de tais estratégias, apontam-se
como recomendações:
Estratégia geral

Recomendações para potencializar os resultados

Realizar assessorias in loco /
distância

A contratação de assessorias (in loco ou à distância) deve ser
bastante criteriosa e o trabalho deve estar totalmente conectado à
realidade do território. “Pacotes prontos de soluções” tendem a não
serem efetivos em contextos tão complexos como o Amazônico.
Além disso, estas assessorias devem ser acompanhadas pelo uso de
outras ferramentas, como: cursos de capacitação/qualificação,
materiais informativos e plataformas online que possibilitem a
interação entre os diferentes atores. Além disso, é importante que as
assessorias tenham como público os diferentes atores, de forma a
disseminar o conhecimento.

Ministrar cursos de capacitação /
qualificação técnica

Para incentivar a fixação do conteúdo, os cursos podem contar com
atividades periódicas que requeiram a utilização dos conhecimentos
aprendidos, o debate sobre eventuais problemas e promovam o
diálogo entre os diferentes atores. O uso de ferramentas tecnológicas
como espaço de interação entre os participantes também pode ser
explorado.

Realizar oficinas para o
desenvolvimento de habilidades
sociais e culturais

A realização de oficinas específicas para o desenvolvimento de
habilidades sociais e culturais visa ampliar a capacidade de articular
pensamentos, sentimentos e ações, integrando os objetivos pessoais
do participante com a situação específica e o contexto cultural em
que está inserido. As oficinas geralmente expõem os participantes a
situações pré-programadas em que as relações interpessoais são
essenciais. A realização de atividades como a reflexão sobre o papel
do outro, numa rede de proteção à criança e adolescente, por
exemplo, pode contribuir de maneira decisiva para a ampliação da
empatia e da capacidade de mudança de comportamento dos atores
e, consequentemente, das instituições.

Elaborar materiais informativos
(cartilhas, guias, manuais)

O uso de recursos tecnológicos também pode ser explorado na
elaboração de materiais informativos, seja através de plataformas
online ou de aplicativos que auxiliem os atores a compreenderem os
processos que envolvem as grandes obras. A utilização de vídeos
não substitui os materiais impressos, mas pode complementá-los e
permitir a ampliação do seu alcance.

Realizar pesquisas com
produção científica integrada à
realidade local

Para promover a integração da produção científica aos interesses
locais, é fundamental integrar as instituições acadêmicas e de
pesquisa nos debates com os demais atores, de forma a identificar os
problemas e as demandas dos municípios. Do mesmo modo, utilizar
os resultados das pesquisas para qualificar o debate faz com que os
diferentes atores valorizem a atuação da academia no processo.
Concursos de artigos, TCCs e dissertações e teses sobre a realidade
de um determinado território podem ser úteis e gerar grandes
reflexões.

Criar fóruns e espaços para
debate

Audiências públicas, fóruns, seminários e demais espaços para
debates devem ser realizados – preferencialmente – em horários que
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possibilitem a ampla participação da sociedade civil, como nos
períodos noturnos e finais de semana, e em locais de fácil acesso à
população ou de forma itinerante, o que possibilitaria incluir as
comunidades mais distantes do centro do município.
Criar mecanismos de
publicização das ações

As ações relacionadas às grandes obras devem ser publicizadas nos
sites oficiais das prefeituras, dos financiadores, de organizações da
sociedade civil e de órgãos envolvidos no licenciamento ambiental.
Além disso, podem ser impressos e disponibilizados em locais de
fácil visualização para aqueles que não têm acesso à internet, como
prefeituras, escolas, UBSs, CRAS/CREAS, associações de bairro
etc. A parceria com jornais impressos, rádios e TVs locais pode
facilitar esta publicização.

Criar/aprimorar canais de
comunicação

Para incentivar a participação da sociedade civil, deve-se ampliar os
canais de comunicação, seja através de mecanismos convencionais
como o telefone ou e-mail, ou pelo uso de recursos tecnológicos
como as redes sociais, aplicativos etc.

Fonte: Elaboração própria.

Para ilustrar como estas estratégias são utilizadas em exemplos práticos, o quadro a
seguir traz algumas experiências que apontam possíveis caminhos para o fortalecimento
de capacidades institucionais.
EXPERIÊNCIAS PRÁTICAS – COMO FAZER?12
As Cartilhas e Cursos do Programa Juntos pelo Desenvolvimento Sustentável
O Juntos Pelo Desenvolvimento Sustentável é um programa de aprimoramento da gestão pública
municipal, conduzido pela organização social Comunitas. As cidades escolhidas para fazer parte do
programa recebem o apoio de consultorias especializadas direcionando suas ações para três áreas
principais: equilíbrio fiscal, saúde e educação. Em contrapartida, os municípios aderem a pactos de
transparência, por meio dos quais comprometem-se a divulgar todas as informações sobre o andamento
dos projetos de fortalecimento institucional. Além disso, a concepção do Programa usa estratégias
capazes de serem reproduzidas em diversos contextos municipais e suas abordagens são difundidas em
Cartilhas de Replicabilidade (disponíveis gratuitamente no site do Programa), o que torna o caso
interessante para inspirar e gerar ganho de escala. O Juntos também financia cursos de formação para os
gestores que podem variar desde bolsas para o Master em Liderança e Gestão Pública até bolsas de estudo
para o Mestrado em Gestão Pública na Universidade de Columbia, em Nova York.
Belo Monte – Plano de Ação para o controle da Malária
Na contramão da tendência verificada em outras áreas, o Plano de Ação para o Controle da Malária
executado no âmbito da UHE Belo Monte mostra-se uma experiência bem-sucedida de articulação e
fortalecimento institucional local, o que evidencia pistas sobre os fundamentos de um ambiente propício
para tanto. Além da participação direta do Ministério da Saúde, uma portaria específica definiu desde
2009 as responsabilidades de cada esfera de governo e também as fontes financiadoras. A realização de
reuniões técnicas trimestrais, a tendência à integração de equipes de vigilância em saúde e de atenção
básica, além do aporte significativo de equipamentos e pessoal, resultaram em redução do número de
casos da doença. No final de 2015 os municípios contemplados se encontravam em estágio de préeliminação da malária – até 1 caso por mil habitantes.

Estas experiências foram acompanhadas pela equipe do GVCes, do IFC – Banco Mundial e pela consultoria
técnica responsável por este documento.
12
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Assessoria in loco: o Programa Canon, Peru
O Programa Canon, iniciativa da International Finance Corporation (IFC) e do Ministério de Relações
Exteriores, Comércio e Desenvolvimento do Canadá, é realizado no Peru e visa implementar boas
práticas de gestão de investimentos em 30 municípios, de maneira que haja recursos financeiros
suficientes para os setores prioritários definidos localmente. O acompanhamento dos consultores in loco
ajuda a resolver questões técnicas, mas também procura gerar uma mudança de comportamento nos
servidores, fortalecendo as capacidades institucionais nos fatores tangíveis e intangíveis.
As assessorias in loco do Programa de Apoio à Gestão Pública
O Instituto Votorantim, em parceria com o BNDES, possui o Programa de Apoio à Gestão Pública
(AGP). Este programa tem como objetivo apoiar as prefeituras a modernizar processos e ferramentas de
gestão, além de aumentar a disponibilidade de recursos para realizar investimentos. Há duas frentes de
atuação: ordenamento territorial e modernização da gestão. A ampliação das capacidades institucionais
dos governos municipais contemplados pelo programa ocorre por meio de consultorias contratadas pelo
instituto e que atuam in loco, auxiliando os técnicos e técnicas da prefeitura no processo de mudança
organizacional.
Os cursos de capacitação do Programa Bibliotecas Comunitárias
O projeto Ler é Preciso do Instituto Ecofuturo tem como objetivo ampliar o número de bibliotecas
escolares e comunitárias em todo o Brasil. Um dos entraves para esta ampliação era a baixa capacidade
institucional em vários municípios onde o projeto era implementado, colocando em risco a
sustentabilidade organizacional e financeira das bibliotecas. Para lidar com esta questão, o Ecofuturo
criou uma Oficina de Gestão Pública, com duração de 24 horas, divididas em três dias consecutivos. Por
meio da contratação de professores especialistas, a oficina era realizada com servidores da prefeitura e
representantes da sociedade civil. O conhecimento sobre temas como finanças públicas, direito
administrativo, gestão pública e captação de recursos poderia ajudar no fortalecimento das capacidades
institucionais dos governos locais e da sociedade civil.
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4

COMO FOI FEITO?

Este material foi construído com o apoio de diferentes organizações em vários
momentos. Inicialmente, o GT sobre “Capacidades Institucionais” estava sob
coordenação da Agenda Pública que, em dezembro de 2015, fez o primeiro relatório
sobre o tema a partir de levantamento bibliográfico e de uma série de entrevistas.
A coordenação do GT foi assumida pelo professor Fernando Burgos da FGV-EAESP e
Marinella Santos, e várias pesquisas bibliográficas sobre o tema foram realizadas, com
a sistematização dos aprendizados de outras experiências nacionais e internacionais.
Neste contexto, o tema foi discutido no Seminário de Consulta em maio de 2016 em
Altamira-PA e posteriormente no Fórum Integrador, realizado em agosto em Belém.
Em ambas as discussões grande parte das conversas ficou concentrada nas dificuldades
de resolução de determinadas questões relativas aos grandes empreendimentos, em
função da fragilidade das capacidades institucionais.
Em setembro de 2016, a primeira versão da Matriz foi apresentada aos participantes do
ID Local, iniciativa coordenada pelo GVces que tem o propósito de articular o setor
empresarial para reflexão, troca de experiências e construção de propostas e diretrizes
empresariais para desenvolvimento local no contexto dos grandes empreendimentos. O
tema desse encontro do grupo foi Capacidades Institucionais, o que possibilitou a
elaboração de sugestões que ajudaram a compor o bloco destinado ao Setor Empresarial
da Matriz.
Ainda em setembro, na sede do Banco Mundial em Brasília, aconteceu mais uma
reunião temática, que contou com a participação adicional de lideranças de AltamiraPA e técnicos de diferentes órgãos do governo federal. Provocados a continuar
contribuindo com as discussões, participantes enviaram suas considerações, que
levaram inclusive à realização de encontro promovido em Altamira com lideranças da
região para debater o tema.
Os relatos das discussões podem ser acessados nos links abaixo:
Seminário de Consulta – 18 de maio de 2016, em Altamira-PA
Fórum Integrador, roda temática – 09 de agosto de 2016, em Belém
Reunião de Trabalho – 22 de setembro de 2016, em Brasília
Mais detalhes sobre essas atividades, assim como os documentos produzidos, estão
disponíveis no website da iniciativa, no link.
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Reunião de Trabalho sobre Capacidades Institucionais, Brasília, set/2016.

Reunião da sociedade civil, Altamira, out/2016.

4.1 Quadro de entrevistas realizadas
Instituições entrevistadas, até o final de 2015
#

Instituição

Nome

1

Instituto Votorantim

Ademar Assis

2

Instituto Socioambiental

Adriana Ramos

3

Fundação Vale

Andrea Rabetim
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4

Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério
de Minas e Energia

Edson Farias Mello

5

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e
Energia – Governo do Pará

Eduardo Leão

6

Hidrovias do Brasil e Associação dos Terminais Privados do Rio Tapajós
(ATAP)

Leonardo Veras

7

Agenda Pública

Sergio Andrade

4.2 Lista de instituições participantes
ACIAPA - Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Altamira
Agenda Pública
AMSK - Associação Internacional Maylê Sara Kalí
Banco Mundial
Caixa Econômica Federal
Casa de Governo de Altamira
COIAB - Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira
CONAQ - Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas
Confederação Nacional dos Municípios
ENAP - Escola Nacional de Administração Pública
FGV/EAESP
FGV/EESP
Fórum em Defesa de Altamira
FUNAI - Fundação Nacional do Índio
Fundação Cultural Palmares
FVPP - Fundação Viver Produzir e Preservar
Gabinete Municipal de Anapu
Governo do Pará
IPAM - Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia
IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
ISA - Instituto Socioambiental
MAB - Movimento dos Atingidos por Barragem
Ministério da Integração Nacional
Movimento Xingu Vivo para Sempre
Norte Energia S.A.
Secretaria Geral da Presidência
SEMAT Vitoria do Xingu - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo de Vitória do Xingu
SEMMA Brasil Novo - Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Brasil Novo
SINTEPP - Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará, Altamira
SIRALTA - Sindicato Rural de Altamira
Subchefia de Assuntos Federativos
UFPA - Universidade Federal do Pará
UnB - Universidade de Brasília
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