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1. Introdução 

 

O presente relatório traz a consolidação dos trabalhos realizados pela Fundação Getulio Vargas 

(FGV) de estruturação da implementação do Plano de Desenvolvimento Local para a região 

do Aproveitamento Hidrelétrico (AHE) de Jirau. O Plano foi proposto em 2009/2010 pela FGV 

à Energia Sustentável do Brasil (ESBR), no contexto da chegada do empreendimento 

hidrelétrico na região da bacia do Rio Madeira, em Rondônia.  

 

A estruturação do Plano foi realizada entre 2010 e 2011 e compreendia estudos de viabilidade 

de cadeias produtivas e planos de trabalho nas áreas social, humana e cultural, bem como 

estruturação das ferramentas propostas - espaço de articulação, fundo de desenvolvimento 

local, indicadores de monitoramento do desenvolvimento, definição de um território de 

incidência do Plano, e avaliação da articulação com políticas públicas -, como meios para se 

chegar a uma estratégia de implementação mais avançada e detalhada do Plano.  

 

Para a FGV, a oportunidade de pensar e propor caminhos e alternativas de desenvolvimento 

territorial no âmbito da inserção de um empreendimento do porte da AHE Jirau foi desafiadora, 

uma vez que provocou a reflexão sobre a história do desenvolvimento do país e a inserção de 

grandes empreendimentos no Brasil, e em especial na Amazônia, e os possíveis caminhos para 

se consolidar efetivos projetos de desenvolvimento na região. Foi possível refletir – e propor – 

elementos que contribuam para a concepção de um novo modelo de desenvolvimento, que 

dialogue tanto com os desafios locais como mundiais de uso sutentável dos recursos naturais, 

e de efetiva inclusão social e agregação de valor local em todos os seus capitais – humano, social, 

cultural, econômico. 

 

O presente relatório sumariza o resultado destes 16 meses de trabalho. O detalhamento dos 

aprendizados, reflexões e proposições já foram registrados, consolidados e apresentados 

detalhadamente em uma série de relatórios anteriores. 

 

 

Por que Jirau é importante? 
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✓ Porque é uma questão atual 

. As obras do Plano de Aceleração do Crescimento são eixo central do projeto de 

desenvolvimento nacional 

. A exploração dos recursos hídricos é e continuará a ser a base da matriz energética 

brasileira 

. O contexto da sustentabilidade atual exige intervenções condizentes com as 

expectativas da sociedade do ponto de vista ambiental e social 

. Os vícios e processos do passado precisam ser substituídos por uma “nova forma de 

fazer”  

✓ Porque há impactos ambientais e sociais 

. A hidrelétrica instala-se em região de delicada estrutura socioambiental e rica 

biodiversidade 

. Os impactos sobre o ambiente e modos de vida locais não são triviais 

. Os impactos sociais arriscam repetir o modelo de boom-colapso característico da 

história da região 

✓ Porque é uma oportunidade para a sociedade local 

. O empreendimento traz recursos humanos e financeiros e atenção nacional e 

internacional a uma região carente de serviços básicos e de oportunidades sociais, 

econômicas e culturais 

✓ Porque é uma oportunidade para o empreendedor 

. Fazer diferente traz ganhos reputacionais e reduz riscos, estabelecendo-se uma relação 

duradoura e respeitosa com a comunidade local  

✓ Porque uma nova forma de fazer é necessária 

. Às vésperas da Rio+20, a sociedade e o planeta demandam a transição de uma economia 

predatória para uma economia verde e inclusiva. 

. O Brasil precisa de um novo modelo de desenvolvimento para a Amazônia que melhor 

atenda as expectativas da sociedade atual 
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2. Histórico 

 

Em 2009, a Energia Sustentável do Brasil (ESBR), vencedora do leilão de concessão do 

Aproveitamento Hidrelétrico (AHE) Jirau, em Rondônia, procurou o Centro de Estudos em 

Sustentabilidade (GVces) da Fundação Getulio Vargas (FGV) na busca de um estudo de 

vocações que subsidiasse a estruturação de uma proposta de desenvolvimento local para a 

região, visando o longo prazo, face às transformações sociais, ambientais, políticas e 

econômicas trazidas pela instalação da obra. 

 

À época, a ESBR expressou sua intenção de deixar um “legado” para a região do AHE Jirau, por 

meio da implantação de um Polo de Desenvolvimento em Nova Mutum Paraná, localidade 

construída pela ESBR para abrigar parte dos funcionários da obra, parte dos reassentados e 

parte da população atraída pelas novas dinâmicas na região. O Polo representaria a âncora de 

uma proposta de desenvolvimento local para a região. 

 

O AHE Jirau compõe o Complexo Hidrelétrico do rio Madeira, um dos principais projetos do 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), estabelecido pelo governo brasileiro e com 

investimentos estimados em R$ 955 bilhões até 2014, além de R$ 504 bilhões já investidos 

entre 2007 e 2010. O contrato de concessão tem duração prevista de 35 anos e a capacidade 

instalada da usina será de 3.750 Megawatts (MW). 

 

2.1. HIDRELÉTRICAS – DESAFIOS E OPORTUNIDADES 

 

Os impactos das atividades do homem sobre o clima global vem alterando os caminhos de 

geração de energia no mundo. A queima de combustíveis fósseis torna-se cada vez mais 

questionável, e a hidroeletricidade vem ocupando papel fundamental na busca de uma 

economia “mais limpa” (ou “de baixo carbono”), que atenda às necessidades energéticas do 

planeta. 

 

Neste contexto global, e considerando-se a demanda de energia para a expectativa de 

crescimento do Brasil, as usinas hidrelétricas continuarão a desempenhar importante papel na 
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matriz de geração de energia brasileira, tendo em vista a abundância de recursos hídricos no 

país. Estima-se que em 2015 elas serão responsáveis por 67% da geração de energia elétrica 

do país, sendo que parte significativa do potencial hidrelétrico brasileiro encontra-se na 

Amazônia.  

Desta forma, um dos grandes desafios para o setor energético nos próximos anos será “como” 

a energia hidrelétrica será produzida, especialmente na Amazônia Brasileira. A região 

apresenta alta vulnerabilidade socioambiental e hospeda um bioma absolutamente relevante 

para a manutenção do clima e da biodiversidade do planeta. 

 

Tendo em vista os desafios apontados, é fundamental a constituição de uma nova geração de 

empreendimentos, nova em sua instalação e em sua operação, que incorpore as questões 

sociais, ambientais e econômicas de forma mais ampla e integrada, e voltadas a um 

desenvolvimento local mais equânime e perene. Essa nova geração de empreendimentos deve 

apontar para uma visão de longo prazo, sendo estratégico o papel do empreendedor para além 

dos anos de instalação. Nesse sentido, a ESBR tem a oportunidade no AHE Jirau de contribuir 

para a formação desta nova geração e desempenhar um papel importante no cenário 

socioambiental brasileiro. 

 

 

3. Fase I: O Legado – O Plano de Desenvolvimento Local 

 

A primeira etapa de trabalho da FGV compreendeu um diagnóstico voltado ao estudo de 

vocações da região do AHE Jirau para subsidiar a estruturação de um polo de desenvolvimento, 

como legado a ser deixado na região pelo empreendimento, seguindo a expectativa inicial da 

ESBR. 

O diagnóstico levantou características de ocupação e ordenamento territorial, dos capitais 

natural, social e humano, e da economia local, bem como as vocações, potencialidades e 

aspirações locais.  

A partir do cruzamento dos resultados do diagnóstico com o desejo da ESBR de deixar um 

legado à região, a FGV recomendou que fossem criadas as condições para transformar o 
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território em um polo de desenvolvimento local, com uma economia baseada na conservação 

e no uso sustentável dos recursos naturais, na formação e capacitação da sua população, 

no fortalecimento do capital social e na potencialização da cultura e identidade locais. 

Para a implementação deste polo de desenvolvimento local, a FGV desenhou um Plano de 

Desenvolvimento Local, que contempla uma visão estratégica e de longo prazo para a região.  

O Plano propõe a estruturação de uma nova economia local, endógena, que aproveita os 

potenciais e respeita as expectativas locais, e que é caracterizada pela incorporação dos 

princípios da sustentabilidade e pela geração de renda de forma perene e equânime, e que fuja 

do modelo de desenvolvimento do tipo boom-colapso característico da história da região. A 

nova economia estaria baseada no uso sustentável dos abundantes recursos naturais da região, 

especialmente os recursos florestais, pesqueiros e agrícolas .  

Ponderando-se os esforços necessários para estruturar e consolidar essa nova economia, é 

fundamental um planejamento que englobe, no mínimo, um horizonte de 15 anos. 

  



 

 
 

Este Relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo. 

9 

3.1. O PLANO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL 
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3.2. O LEGADO À REGIÃO 

O legado que a ESBR pode deixar à região é o de estampar a possibilidade de uma nova forma 

de implementação de grandes empreendimentos que traga um desenvolvimento inovador e 

coerente com as tendências nacionais e mundiais voltadas à sustentabilidade, e que pode trazer 

benefícios de diferentes envergaduras, não apenas para a empresa, mas para a região. 

Sob o ponto de vista empresarial, a ESBR pode ter ganhos expressivos reputacionais e de 

administração de riscos, junto a atores locais e nacionais críticos, ao considerar as vocações 

locais e a conservação e uso sustentável dos recursos naturais em sua proposta de longo prazo 

para a região. 

•Participação efetiva e informada da população local, voltada à construção e discussão conjunta de questões comuns

•Definição do território onde a proposta deve ser implementada

•Diálogo com a realidade local e regional, incorporando as expectativas e vocações locais

•Internalização da proposta e compromissos da ESBR com uma atuação na região no longo prazo

•Definição clara da governança e financiamentos para a implantação dos pilares de atuação e das ferramentas, a fim de garantir 
a transparência do processo e a delimitação dos papéis, direitos e responsabilidades de cada um dos atores envolvidos

Condições fundamentais

•Desenvolvimento Econômico, baseado em uma economia de baixo impacto e um mosaico de atividades voltadas à conservação 
e ao uso sustentável dos recursos naturais locais, composto por:

•Sistemas Agroflorestais (SAF), Pesca & Piscicultura e Processamento de Produtos Alimentícios

•Manejo Florestal e Reflorestamento

•Turismo, Artesanato e Minicentro/Entreposto Logístico

•Desenvolvimento Humano, baseado na oferta e consolidação de perspectivas duradouras para a população e consistentes com a 
vocação socioambiental da região, envolvendo atividades de fomento à formação básica e complementar, e de capacitação 
profissional.

•Desenvolvimento Social, baseado na construção e fortalecimento dos atores e lideranças sociais locais, de forma a consolidar a 
representatividade social e os espaços coletivos de discussão e ação, envolvendo a preparação dos atores sociais locais, o 
fortalecimento de lideranças rurais e urbanas e a articulação e fomento à construção de redes sociais, em especial àquelas 
ligadas ao associativismo e cooperativismo.

•Valorização Cultural, baseada na formação cultural e valorização individual e coletiva. Envolve atividades de fomento à 
identificação e fortalecimento da identidade cultural local, e de estímulo à cultura local e sua diversidade.

Pilares

•Articulação institucional com políticas públicas, tendo em vista que a agenda de desenvolvimento local, baseada em uma 
perspectiva de longo prazo, não se sustenta apenas com o aporte de recursos financeiros e humanos que podem ser designados 
pela ESBR nos primeiros anos da implantação. 

•Espaços de articulação e informação pública, que apontam para a organização de um processo social de negociação e tomada 
de decisão, de forma a fomentar a discussão sobre um futuro comum para a região, priorizar ações e continuamente aprimorar a 
agenda de longo prazo.

•Indicadores de monitoramento do desenvolvimento local, que consistem em uma das ferramentas de acompanhamento do 
ritmo e da qualidade do desenvolvimento local ao longo do tempo. 

•Fundo para as atividades de fomento ao desenvolvimento econômico, humano, social e cultural, que possa captar recursos 
financeiros e investir em ações baseadas nas necessidades apontadas no monitoramento da região e nas metas discutidas e 
priorizadas nos espaços de articulação e informação públicos.

Ferramentas
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Sob o ponto de vista de Rondônia e da Amazônia Brasileira, a iniciativa pode enviar uma 

mensagem importante quanto a um cenário positivo e promissor de alternativas para um novo 

ciclo de desenvolvimento para a região, podendo, se bem sucedida, subverter os ciclos de 

degradação e pobreza marcas de seu histórico até hoje e que, em muitos aspectos, emula a 

situação de degradação socioambiental de muitas áreas na Amazônia Brasileira.  

Em uma agenda global, onde o tema das mudanças climáticas se apresenta com grande 

intensidade e a contribuição brasileira se dará sobretudo com metas de redução de 

desmatamento, o empreendimento pode enviar mensagens claras que a agenda proposta vai 

ao encontro de uma economia de conservação e não indutora de pressão antrópica sobre o uso 

da terra. 

A implementação do Plano de Desenvolvimento Local exige um esforço de articulação, pois 

a empresa sozinha não consegue – nem tem mandato – para assumir sozinha tal iniciativa. 

Implementar o Plano demanda, além de mobilização de recursos financeiros, uma intensa e 

contínua articulação institucional e de políticas públicas, e da mobilização da 

comunidade local. Neste contexto, é papel estratégico da ESBR estimular e articular os 

diferentes atores, bem como tornar disponíveis e captar recursos financeiros para a 

estruturação do Plano, especialmente em seus primeiros anos de implementação. 

 

 

4. Fase II: A estruturação do Plano 

 

Em 2010, após a apresentação do Plano de Desenvolvimento Local, a FGV propôs uma 

segunda fase de trabalhos, a pedido da ESBR, que consistia em um aprofundamento dos estudos 

das cadeias produtivas e do contexto social, humano e cultural, para a definição do foco da 

agenda de desenvolvimento local, e da estruturação de ferramentas, de forma a iniciar a criação 

de condições favoráveis à implementação do Plano.  

O aprofundamento dos estudos para o desenvolvimento dos pilares de desenvolvimento 

econômico, social, humano e de valorização cultural dariam subsídios não apenas para o foco 

das cadeias produtivas econômicas e as ações estruturantes nas áreas de desenvolvimento 
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social, humano e cultural, mas também orientariam o desenho das ferramentas propostas para 

a consolidação do Plano – a definição do território, a articulação das políticas públicas, a criação 

de um fundo e de indicadores de desenvolvimento local. Assim, a segunda fase do trabalho 

compreendia:  

1. Aprofundamento dos estudos: 

a. das cadeias produtivas voltadas ao desenvolvimento do capital 

econômico, que deveriam incluir:  

i. A identificação, dentre as cadeias produtivas listadas na Fase 1 dos 

trabalhos, de quais as viáveis economicamente e coerentes com as 

vocações e dinâmicas locais 

ii. A identificação das principais demandas e oportunidades de 

investimentos em capital humano, social e cultural associadas direta 

ou indiretamente às cadeias produtivas; 

b. dos planos de trabalho e ações estruturantes voltados ao 

desenvolvimento do capital humano, social e de valorização cultural; 

(O aprofundamento dos estudos também deveriam incluir orientações às 

ferramentas do Plano,  quanto (i) à definição do território de incidência das ações 

e investimentos do Plano; (ii) às políticas públicas e potencial de articulação com 

atores locais, regionais e nacionais; (iii) ao perfil e linhas de atuação do fundo de 

desenvolvimento a ser criado; e (iv) ao foco da matriz de indicadores de 

monitoramento do desenvolvimento). 

2. Definição do território de influência, atuação e monitoramento do Plano, para 

delimitar a incidência das iniciativas e ações a serem fomentadas; 

3. Estruturação das Ferramentas to Plano, a saber: 

a. Análise das políticas públicas incidentes na região, com foco na demanda 

de articulação com políticas no nível federal, estadual e municipal que 

potencializem sua implementação; 

b. Mapeamento e avaliação dos espaços locais de articulação, e 

recomendações para a mobilização, engajamento e participação da sociedade 

local na implementação do Plano; 
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c. Proposição de indicadores de monitoramento do desenvolvimento, para 

o acompanhamento dos temas relacionados ao desenvolvimento da região, de 

forma a apoiar a identificação de prioridades e caminhos a serem 

perseguidos; e 

d. Proposição de um fundo de desenvolvimento local, incluindo suas linhas 

programáticas, modelo institucional, mecanismos de governança, e linhas 

específicas para as cadeias e ações estruturantes consideradas prioritárias 

pelo Plano. 

4. Alinhamento das ações da ESBR na região, de forma a potencializar esforços e 

encontrar uma linha condutora entre as ações das condicionantes do 

licenciamento ambiental e aquelas voltadas a atingir os objetivos e diretrizes do 

Plano; e  

5. A validação do Plano e seus aprofundamentos junto aos atores locais e 

regionais. 
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5. O que foi feito 

 

5.1. APROFUNDAMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS 

Na Fase I dos trabalhos foi identificado um conjunto de cadeias produtivas que deveriam ser 

investigadas por meio de estudos de viabilidade, para articulação e engajamento na construção 

dessa nova economia: 

Cadeias Produtivas – Recomendação de Aprofundamentos 

Sistemas Agroflorestais, Pesca e Piscicultura e Processamento de 

Produtos Alimentícios 

Manejo florestal e Reflorestamento 

Turismo 

Artenasato 

Minihub logístico - entreposto comercial e de serviços 

 

Para a realização dos estudos a FGV preparou Termos de Referência (TdR) específicos. Para a 

execução desta etapa, a ESBR contratou diretamente o Instituto ProNatura, e selecionou 3 

cadeias produtivas - e incluiu 1 cadeia produtiva nova - a serem investigadas, a saber: 

Cadeias Produtivas Selecionadas para Aprofundamentos 

Sistemas Agroflorestais, Pesca e Piscicultura e Processamento de 

Produtos Alimentícios 

Agricultura Orgânica (novo) 

Manejo florestal e Reflorestamento 

Durante a execução da Fase II dos trabalhos, a ESBR assumiu a condução do aprofundamento 

dos estudos quanto às cadeias produtivas e quanto às ações estruturantes voltadas ao 

desenvolvimento humano, social e de valorização cultural, a partir dos TdRs elaborados pela 

FGV. Em paralelo, a FGV conduziu a estruturação das ferramentas de apoio ao Plano.  

Entretanto, os estudos voltados às cadeias produtivas, que deveriam ter uma visão ampla e 

integrada de conexão ao Plano, conforme os TDRs, foram realizados com uma visão limitada a 



 

 
 
Este Relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo ou revelar o seu conteúdo. 

15 

planos de negócios de alguns poucos produtos, o que comprometeu a visão integrada, 

necessária para o planejamento do território. Os estudos não trouxeram a conexão com as 

demandas e vocações dos outros pilares do Plano, ou seja, não levantaram as necessidades de 

recursos humanos (desenvolvimento humano), das instituições e redes associativas 

(desenvolvimento social), e das estratégias de consolidação e enraizamento da população local 

(valorização cultural).  

Para os estudos voltados aos planos de trabalho e ações estruturantes dos pilares de 

desenvolvimento humano, social e valorização cultural, a ESBR entendeu que os programas do 

Plano Básico Ambiental (PBA) poderiam dar subsídios para este aprofundamento, e não foram 

feitos estudos em paralelo. É importante destacar que a falta de apoio ao desenvolvimento 

social e à formação de capital humano tem sido apontada como um dos fatores responsáveis 

pelo fracasso de projetos já desenvolvidos na região de estruturação de atividades 

econômicas.  Vale ressaltar que o Plano de Desenvolvimento Local proposto para a região do 

AHE Jirau não foi concebido para fomentar apenas o pilar econômico, já que este não se sustenta 

no longo prazo se não houver esforços de igual magnitude para o desenvolvimento do capital 

humano, social e cultural local.  

Os estudos falharam também em orientar a definição do território, a identificação de políticas 

públicas a serem potencializadas por meio da articulação institucional, e a estruturação do 

fundo e dos indicadores de desenvolvimento local. Isso teve rebatimento na estruturação das 

ferramentas, executada em paralelo pela FGV. Assim, a estruturação dessas ferramentas de 

apoio ao Plano foram feitas a partir dos diagnósticos realizados pela FGV na Fase I e na própria 

Fase II, mas não conversaram diretamente com demandas específicas que deveriam ter sido 

mapeadas pelos estudos. 

Neste contexto, os trabalhos da Fase II realizados pela FGV não puderam alcançar a 

estruturação do Plano proposta, mas avançaram no âmbito da articulação institucional e no 

preparo da implementação do Plano, especialmente no que tange às suas ferramentas de 

apoio. 
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5.2. DEFINIÇÃO DO TERRITÓRIO 

A estruturação para a implementação do Plano de Desenvolvimento Local compreende a 

aferição do território que definirá a fronteira das ações para a promoção de desenvolvimento 

local, no âmbito do Plano proposto.  

É inevitável que a chegada de grandes empreendimentos traga mudanças e gere 

transformações não desprezíveis nas regiões onde se instalam: aumento de receitas para o 

município, aumento da população – e a consequente pressão adicional sobre a infra-estrutura, 

o serviço aos cidadãos e os recursos naturais, bem como intensificação e diversificação das 

dinâmicas sociais, políticas, econômicas e institucionais. Essas mudanças estabelecem novas 

relações de trocas e fluxos, redefinindo também o espaço regional. 

A abordagem freqüentemente empregada nos estudos de impactos que subsidiam 

licenciamentos ambientais privilegia fronteiras físicas como definidoras dos limites do 

território, estabelecendo as áreas de influência dos empreendimentos avaliados com base nos 

impactos potenciais ou nas interferências nos meios físico-biótico e socioeconômico, tendo 

como referência bacias hidrográficas ou limites municipais. Entretanto, a atuação dos agentes 

em um território particular pode ultrapassar a sua definição no âmbito do licenciamento, 

alargando seus limites e revelando que, em um mesmo território, aspectos heterogêneos e 

sobrepostos não só definem as dinâmicas dos atores, como também marcam os limites de suas 

interações.  

O centro de atuação da atividade empresarial pode estar fisicamente dentro dos limites da área 

de influência do empreendimento, ou seja, o “epicentro de radiação” pode estar muito bem 

definido, mas torna-se necessário contemplar a intensidade – e diversidade – validando ou 

aferindo uma nova fronteira definida pelas forças que emanam dos interesses presentes no 

território como um todo.  
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Por outro lado, como o empreendimento se insere em município de extensa área territorial e 

que é capital de Estado - portanto espaço de acolhimento de diversas dinâmicas econômicas 

que vão além das produzidas pela 

inserção do complexo do Rio Madeira em 

geral e do AHE Jirau em particular -, é 

prudente analisar quão válido é trazer 

para a responsabilidade do 

empreendedor um território mais 

amplo, que arrisca diluir a 

potencialidade das ações propostas para 

o desenvolvimento local.  

A definição do território de 

implementação e monitoramento do 

Plano de Desenvolvimento Local 

baseou-se em critérios para a aferição territorial e apontou para 4 distritos de Porto Velho a 

serem definidos como território prioritário: Jaci Paraná, Mutum Paraná, Abunã e Fortaleza do 

Abunã. 

 

Território Prioritário 

Jaci Paraná 

Mutum Paraná 

Abunã 

Fortaleza do Abunã 

 

Esse “território prioritário” foi apontado também a partir da ponderação da existência das 

condições necessárias, em nível local, para viabilizar a implementação do Plano, tais como a 

capacidade e a disponibilidade local de recursos humanos, financeiros e administrativos, 

mobilização social e infraestrutura e logística.  

Critérios para aferição territorial 

• Referencial teórico sobre território 
• Bases legais, regulatórias e político-institucionais 

• Zoneamento Socioeconômico Ecológico (ZSEE) 
- Territórios da Cidadania 
- Corredores Ecológicos 
- Projetos de Assentamento Rural 
- Abrangência - Programas Plano Básico 

Ambiental 

• Dinâmicas instaladas na região e sua relação com o 

uso dos recursos naturais 

• Percepções locais quanto às dinâmicas e impactos 

decorrentes da chegada do AHE Jirau 
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Território prioritário do Plano de Desenvolvimento Local – Jaci Paraná, Mutum Paraná, 

Abunã e Fortaleza do Abunã 

 

 

Alguns ajustes podem ser incluídos no “território prioritário” de atuação do Plano, sempre que 

identificado que as áreas em questão participam das mesmas dinâmicas socioambientais, 

econômicas e culturais. Por exemplo, a extensão dos projetos de assentamento rural poderia 

extrapolar os limites administrativos dos distritos prioritários e, neste sentido, serem 

beneficiados pelas ações do Plano.  

Além do “território prioritário”, é indicado um “território de monitoramento”, que deverá ter 

seu desenvolvimento acompanhado. Ele envolve o município de Porto Velho como um todo, e 

as cidades Candeias do Jamari, Itapuã do Oeste, Nova Mamoré e Guajará-Mirim. Algumas de 

suas áreas poderão ser incluídas no “território prioritário” do Plano, conforme sejam 

identificadas a demanda ou possibilidade e a viabilidade técnica e financeira para ampliação 

das ações do Plano.  
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5.3. ESPAÇOS DE ARTICULAÇÃO 

Um dos pilares para a estruturação do Plano de Desenvolvimento Local para a região do AHE 

Jirau é a construção coletiva de um espaço público de articulação, amplo e democrático, com 

efetiva participação das partes interessadas – poder público, setor privado e instituições 

organizadas da sociedade civil, formal ou informalmente reconhecidas –, com mandato de 

formular uma agenda de longo prazo para a região. Essa concepção busca estabelecer uma nova 

cultura democrática e de cidadania, por meio do exercício cotidiano de convivência entre 

diferentes, de busca de eqüidade, justiça, transparência e de eficiência do investimento social 

que faça sentido para todos. 

 

Sugere-se que a implementação deste espaço de articulação se dê por meio da criação de um 

Fórum - Fórum Jirau – Espaço de Articulação do Desenvolvimento Local -, cujo objetivo 

último é promover um futuro comum para a região. A criação do Fórum “dá um lar” ao processo 

de construção e implementação de uma agenda de longo prazo. Espera-se que o Fórum Jirau 

seja um mecanismo de governança que conte com a efetiva participação dos atores 

interessados no desenvolvimento da região, fomentando discussões sobre o futuro, priorizando 

ações e continuamente validando, incrementando e conduzindo a agenda de longo prazo. 

 

Quem se beneficia do Fórum? 

 

Na região, como resultado das peculiaridades dos atores e do processo de ocupação desse 

território, ainda não existe uma cultura de organização em movimentos, sindicatos e outras 

entidades, a ponto de gerar conexão entre eles para se unirem em fóruns ou colegiados de 

amplo espectro. Portanto, a concretização de um amplo espaço de articulação por meio do 

Fórum pode instaurar um processo que dê vazão às questões e desafios existentes na região, 

de maneira organizada, transparente e sistemática, ao longo do tempo, proporcionando 

conversações e negociações coletivas entre os atores locais, em torno de objetivos comuns. Esse 

ambiente deve possibilitar o intercâmbio das diferentes forças e competências, transformando-

as em competência coletiva, para levar a região a uma dinâmica de desenvolvimento integrado 

de longo prazo, onde fique claro para todos os limites, a responsabilidade e o potencial da 

contribuição dos diversos atores para a agenda de desenvolvimento local. 
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A existência de um espaço de articulação organizado também se presta à efetiva apropriação 

da região pela municipalidade de Porto Velho, devendo ser de grande utilidade para atrair, de 

maneira planejada e consensual, políticas públicas e parceiros externos para a região, seja para 

pequenas iniciativas, seja para ações de maior fôlego, uma vez que o empreendimento é uma 

das maiores obras em implantação pelo Plano de Aleração do Crescimento (PAC). Nessas 

categorias estão recursos de orçamento público estadual e federal, de agências governamentais 

federais de fomento e crédito, de royalties de exploração de recursos naturais, e apoio de 

organismos internacionais de cooperação, fundações e organizações não-governamentais, 

empresas e instituições acadêmicas e de pesquisa.  

 

Para a ESBR, o engajamento com os atores em um espaço de articulação pode ser um exercício 

sistemático de diálogo efetivo. Essa é uma nova cultura no contexto empresarial e ainda não se 

traduz em práticas totalmente estabelecidas. Além de ser boa prática do ponto de vista dos 

valores, esse tipo de engajamento é uma poderosa ferramenta de mitigação de riscos, redução 

de custos e otimização do valor da empresa. A licença para operar, socialmente legitimada, é 

um dos benefícios mais óbvios desse processo, mas, além disso, ele traz novos conhecimentos 

para a empresa, suscitando novas oportunidades. 

 

5.3.1. O QUE EXISTE 

A FGV levantou alguns espaços formais e informais de articulação, que podem ser embrionários 

para a constituição do Fórum Jirau: 

 

• Observatório Ambiental Jirau 

 

O QUE É: Iniciativa vinculada ao Programa de Educação Ambiental (parte integrante do 

PBA), que tem como objetivo a “ampla consulta de verificação dos interesses e o 

desenvolvimento participativo envolvendo todos os segmentos sociais da região”. O 

Observatório Ambiental Jirau tem como missão “o monitoramento da questão 

ambiental, perpassada pelas dimensões social, econômica e cultural, com articulação em 

rede de um fórum popular permanente de pesquisa e debate ambiental e de produção 
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cultural, e deverá também produzir e difundir conhecimentos através dos recursos da 

linguagem audiovisual e da internet para conscientização e mobilização social em prol 

da sociedade e do meio ambiente”.  

 

POTENCIALIDADES: Por agregar jovens e produtores locais, o Observatório Ambiental 

Jirau apresenta potencial tanto para articular a discussão de uma agenda para a região 

quanto para ser responsável pelo monitoramento por meio da coleta e discussão dos 

indicadores de desenvolvimento local. Para assumir espaço estratégico na articulação 

local é fundamental que o Observatório deixe de ser um espaço das condicionantes do 

licenciamento do AHE Jirau, e que os seus integrantes passem a conduzir e protagonizar 

a construção do futuro comum para a região. 

 

• Comitê Gestor da Agenda Positiva Jaci Paraná 

 

O QUE É: Em 2011, cinco secretarias municipais e uma autarquia (SEMAS, SEMED, 

SEMES, SEMUSA, SEMEPE e FUNCULTURAL) se mobilizaram para a construção de um 

Plano de Ação Integrada para o Enfrentamento à Violação de Direitos da Criança e do 

Adolescente no Distrito de Jaci Paraná.  

 

POTENCIALIDADES: Parte das recomendações desta Agenda Positiva coincide com 

ações propostas pelo. Em articulação inicial com a equipe da FGV, os integrantes do 

Comitê avaliaram a possibilidade de ampliação da representação municipal, com vistas 

a agregar a agenda do Plano.  

 

• Reunião de Lideranças de Jaci Paraná 

 

O QUE É: Em Jaci Paraná, um grupo de cidadãos e lideranças comunitárias tem se 

reunido mensalmente para o debate de assuntos de interesse coletivo, com a respectiva 

definição de ações a serem executadas pelos participantes.  

POTENCIALIDADES: O movimento orgânico desse grupo de pessoas é o que se 

recomenda para o início de um processo de construção de espaço de articulação. 
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• Comitê de Sustentabilidade: 

 

O QUE É: Iniciativa vinculada ao programa de remanejamento das comunidades 

atingidas (parte integrante do PBA) que tem como objetivo ser um “grupo de consulta e 

regulação, composto por representantes das autoridades locais, representantes 

públicos, membros das comunidades atingidas, representantes do empreendedor, e 

técnicos para discutir estratégias e supervisionar atividades durante a implementação 

do programa”.  

 

POTENCIALIDADES: Decorrente de seu processo de criação, formação e participação, o 

Comitê de Sustentabilidade é focado nas medidas compensatórias relacionadas à 

evolução das obras físicas de construção do AHE Jirau. Portanto, tem como objetivo 

atuar no curto prazo, com uma visão limitada sobre ações estruturantes de longo prazo. 

 

Além dos supracitados, há ainda outros espaços que merecem destaque, como o Colegiado 

Gestor do Território da Cidadania Madeira-Mamoré e os conselhos das esferas públicas de 

governo (municipal, estadual e federal). Estes podem ter um papel relevante como parceiros 

nas instâncias e nos mecanismos de governança a serem criados no âmbito do Plano. 

 

5.3.2. POSSIVEIS ENCAMINHAMENTOS 

A iniciativa para criação do Fórum Jirau pode partir de atores governamentais, não-

governamentais ou do setor privado, ou de instância de governança criada na região que reúna 

a sociedade em todas as suas representações. O importante é que seja garantida a participação 

do governo local,  da sociedade civil e da empresa. Mesmo que as condições não estejam dadas 

de imediato, a ação conjunta deve ser buscada por todas as formas de negociação e pressão, 

visto que está no cerne da proposta levar o trato do interesse público a níveis mais elevados de 

governança, fazendo o processo participativo chegar até o patamar de internalizar seus 

produtos e propostas no planejamento e no orçamento governamental, de modo a serem 

expressos em políticas públicas. 
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A implementação do Fórum Jirau será tão mais bem-sucedida quanto for feita sob medida, de 

acordo com a realidade e os conhecimentos locais. Mas, para cumprir seu papel, é essencial que 

o grupo inicial constituinte desde o primeiro momento seja um agente de mobilização e, 

principalmente, um difusor de informações fidedignas entre os diferentes setores da sociedade. 

A capacitação dos atores para atuar em nome do interesse público também é condição 

fundamental para o sucesso do espaço. 

 

A análise das experiências de espaços de articulação local no Brasil mostra que elas passam por 

estágios relativamente semelhantes, e constituem-se em uma modalidade especial de 

planejamento estratégico. Os seguintes passos são sugeridos: 

• Sensibilização da comunidade e do governo 

• Capacitação básica sobre o processo 

• Identificação do foco da atuação e mandato 

• Institucionalização, com a formação do Fórum 

• Pactuação de regras de funcionamento 

• Elaboração do Diagnóstico Participativo (ou aproveitamento de trabalhos já realizados 

na região) 

• Identificação de temas prioritários e cenários desejados 

• Pactuação/Elaboração de um plano local de desenvolvimento sustentável (para a região 

de Jirau recomenda-se que a reflexão tenha como ponto de partida o Plano de 

Desenvolvimento Local proposto pela FGV) 

• Elaboração de um plano de ação 

• Implementação do plano 

• Monitoramento e avaliação 

 

Esse processo exige arranjos metodológicos que contemplem técnicas consagradas para 

processos participativos, porém com a abertura necessária para que sejam recriadas e 

enriquecidas segundo características locais específicas. Tanto a metodologia quanto a gestão 

do Fórum devem envolver procedimentos simples, de fácil domínio e aplicação. O importante 

é que atinjam eficiência num ambiente de grande diversidade e, em muitos casos, com pouco 

ou nenhum convívio anterior.  
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Durante o processo de mobilização dos atores locais é fundamental a validação e pactuação do 

foco de atuação do Fórum e o seu respectivo espaço e poder de atuação. A falta de clareza dos 

objetivos e expectativas difusas sobre o efetivo papel e “mandato” do Fórum podem gerar 

frustações e fragilizar a sua estruturação. 

 

O grupo proponente deverá inicialmente promover a mobilização da comunidade, divulgando 

em setores e grupos estratégicos da região seus propósitos e informações básicas sobre a 

natureza, as características e as potencialidades desse espaço na promoção do 

desenvolvimento local. É preciso que, antes de ampliar o círculo, seus integrantes tenham 

assimilado adequadamente as propostas do Fórum, bem como feito um levantamento das 

instituições existentes na região (sem eliminar nenhum setor), assim como feita uma avaliação 

estratégica a respeito das prioridades para os primeiros contatos. Também é muito útil 

comunicar-se com as iniciativas de desenvolvimento local no município, no Estado de 

Rondônia, e no próprio Ministério do Meio Ambiente. 

 

A primeira tarefa do Fórum é estabelecer um consenso comunitário sobre sua visão de futuro, 

o “onde queremos chegar”, buscando sua identidade. O papel do Fórum é traduzir essa visão 

em ações, tarefas e responsabilidades para todos os participantes. E, principalmente, incluí-la 

nos processos de planejamento da região, em seus orçamentos e políticas. Ao mesmo tempo, o 

Fórum identifica quais as potencialidades de que a comunidade dispõe para chegar lá e quais 

obstáculos podem impedir que se alcance o objetivo. Um verdadeiro processo de planejamento 

estratégico, com vistas a construir uma agenda de desenvolvimento de longo prazo. 

 

A receita financeira para a execução das ações do Fórum poderá ser de aporte de recursos de 

empresas, governos e entidades, sendo constituídos por doações, financiamentos de projetos e 

patrocínios para eventos, dentre outros. Sugere-se que o Fórum não poderá receber auxílio 

financeiro que comprometa sua independência e autonomia perante donatários, 

patrocinadores e financiadores.  
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Vale reforçar que na região do AHE Jirau há ainda pouca cultura de organização popular e um 

potencial ainda restrito de concepção de fóruns e colegiados. Portanto, uma das primeiras 

atividades para a constituição do Fórum é a criação de duas linhas de apoio permanente no 

âmbito do Fundo Jirau de Desenvolvimento (detalhamento mais a frente neste relatório). 

Uma de apoio institucional e outra de apoio para espaços de articulação. Espera-se que estas 

iniciativas potencializem as instituições em construção na região, permitindo sua consolidação 

e formalização ao longo do tempo. 

 

5.4. ANÁLISE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

Uma das ferramentas que fundamentam o Plano de Desenvolvimento Local para a região do 

AHE Jirau é a articulação de políticas públicas, de forma a potencializar as oportunidades e os 

esforços voltados ao desenvolvimento local já em curso, planejados ou disponíveis para a 

região.  

 

O Plano só será exitoso se houver uma ampla e contínua articulação política com as políticas 

públicas e os diferentes atores sociais envolvidos em sua implementação, sempre em diálogo 

permanente com os cidadãos locais e suas diversas formas de organização. É preciso considerar 

os governos não apenas como protagonistas, mas atores entre os muitos que compõem um 

espaço de criação de políticas, assim como outras organizações, privadas ou não, e a própria 

população.  

 

Neste contexto, foi feito, no primeiro semestre de 2011, um levantamento das políticas públicas 

incidentes na região, do orçamento público, bem como um diagnóstico do contexto político local 

e regional, de forma a dar subsídios para os esforços necessários voltados à articulação das 

políticas públicas para a estruturação do Plano. 

 

 

 

5.4.1. DESAFIOS  

 

O levantamento realizado apontou uma série de desafios na formulação e implementação de 
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políticas públicas na região, que precisam ser levados em conta nos esforços para alinhar o 

Plano e articulá-lo em torno das políticas, ações e atores locais. 

 

A questão territorial É evidente o desafio relacionado aos aspectos relativos ao tamanho do 

município, e em especial à questão urbano-rural, seja pelas distâncias físicas, seja pela 

dificuldade de alcance político e de mobilização social, especialmente a dificuldade por parte 

da população que vive nos distritos em acessar políticas públicas presentes no município de 

Porto Velho. Isso evidencia o dilema entre formuladores e implementadores das ações, 

apontando que existe uma boa capacidade de formular políticas, mas dificuldade na hora de 

implementá-las. A baixa participação popular e os insuficientes mecanismos de diálogo entre a 

população e os formuladores de políticas públicas dificultam o acesso ao que acontece na ponta, 

no local onde as políticas públicas deveriam incidir e de onde poderiam ecoar. Também 

ressalta-se o problema da regularização fundiária na região, uma questão territorial crônica na 

Amazônia Brasileira que impede ou dificulta o alcance de uma série de políticas públicas. 

 

Os problemas transversais Muitos dos problemas e desafios a serem enfrentados na região 

são transversais, isto é, vão além da lógica departamentalizada das administrações, sugerindo 

a necessidade de colaboração e articulação entre as políticas públicas e seus atores e instâncias. 

É fundamental a articulação entre os diferentes níveis de governo, bem como entre essas 

instâncias e o setor privado e a sociedade civil. Vale ressaltar que, em se tratando da sociedade 

civil, os problemas, para o cidadão, não vêm de maneira separada – educação, saúde, cultura, 

transporte ou meio ambiente. A lógica da interdependência dos assuntos públicos não é apenas 

uma questão de administração pública, mas é fundamental para compreender a complexidade 

que envolve ampliar a perspectiva da política pública. 

 

A necessidade da participação e do diálogo Uma questão central ao campo da administração 

pública é explorar como tornar mais pública as políticas públicas, de forma a reconhecer que 

existem diferentes visões sobre o que vem a ser o interesse público, e explicitar a necessidade 

de democratizar os processos que envolvem os governos. A construção de espaços 

democráticos para o diálogo de qualidade é um dos principais caminhos nesse sentido. Espaços 

democráticos capazes de propiciar o diálogo podem estar presentes em mecanismos como uma 
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reunião de orçamento participativo ou de um conselho municipal local. Tais espaços têm que 

se adequar às realidades locais, para não criar barreiras à participação ou negar a alguns grupos 

a possibilidade de interagir em pé de igualdade na interação com outros. Ao ampliar os espaços 

de diálogo e participação, proporcionam-se legitimidade e qualidade às políticas, à medida que 

se discute “para quem?” e “com quem?”, abrindo-se a possibilidade de construir “com” e não 

apenas “para” a população. Os espaços de diálogo também propiciam a compreensão da 

interdependência entre os problemas. 

  

Capacidade técnica e institucionalidade A capacidade técnico-administrativa na formulação 

e implementação de políticas públicas torna-se um elemento importante para pensar 

mecanismos capazes de reduzir a desigualdade entre as diferentes regiões do município, e 

também à capacidade de implementação das políticas públicas existentes. A construção de 

grandes obras gera ainda na região uma série de impactos, nem todos passíveis de serem 

previstos com antecedência. Isso demanda agilidade e flexibilidade técnica e institucional que 

muitas vezes não estão disponíveis na região. Finalmente, a fragilidade das instituições limita 

o papel da sociedade em fiscalizar e acompanhar o desempenho tanto do setor privado em suas 

responsabilidades empresariais, como do poder público em seu papel de implementador e 

executor de políticas públicas. Isso inclui também os mecanismos de controle capazes de coibir 

o uso indevido dos recursos públicos. 

 

5.4.3. OPORTUNIDADES 

 

CENÁRIO POLÍTICO E FISCAL FAVORÁVEL 

 

De maneira bastante geral, a análise das dinâmicas de poder político, incluindo resultados das 

eleições nos últimos anos, aponta para um alinhamento entre governo estadual, municipal e 

federal. Isso gera uma expectativa bastante positiva em relação às articulações institucionais 

possíveis para os próximos anos. É clara a proximidade da administração municipal ao governo 

federal, e a facilidade de acesso a recursos da União nos últimos anos. Em Rondônia, a situação 

fiscal até 2010 era relativamente tranquila, apontando para uma tendência do Governo do 

Estado de programar e executar suas ações sem a necessidade imediata de cortar despesas e 
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investimentos. O município de Porto Velho apresentou, em 2010, um valor total das despesas 

acima das receitas, o que pode sinalizar dificuldades de implementação de políticas públicas no 

futuro, se a tendência continuar. 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS FEDERAIS  

 

O governo federal tem um papel fundamental nas políticas públicas. O poder e os recursos 

financeiros da União fazem com que grande parte das políticas públicas municipais dependa da 

esfera federal, seja o governo municipal implementando políticas formuladas nos ministérios, 

ou cabendo à instância local acompanhar cadastramentos locais para futuros repasses para 

beneficiários de programas da União, como no caso do Programa Bolsa Família. Além disso, a 

União tem disponibilizado muitos recursos aos municípios através de convênios e editais. Há 

três grandes programas federais que incidem sobre a região: o Programa Aceleração do 

Crescimento (PAC), o Programa Territórios da Cidadania e o Programa Terra Legal. Os três 

programas tem forte alcance político de de recursos, e atuam em três importantes frentes para 

o desenvolvimento da região: investimentos em infraestrutura, atenção às dinâmicas rurais 

regionais, e estruturação da regularização fundiária. 

 

Programa de Aceleração do Crescimento O Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC) foi criado em 2007 e se tornou o carro-chefe da política de desenvolvimento federal, 

ganhando notoriedade e importância política. O objetivo do programa é promover o 

desenvolvimento econômico e social, por meio de investimentos em infraestrutura, 

articulados com os Estados e Municípios. O primeiro PAC foi executado entre 2007 e 2010 

e o PAC II está em andamento, com o objetivo de manter o desenvolvimento econômico, e 

diminuindo as desigualdades regionais. Os investimentos ocorrem em três eixos: 

infraestrutura logística, envolvendo a construção e ampliação de rodovias, ferrovias, 

portos, aeroportos e hidrovias; infraestrutura energética, correspondendo a geração e 

transmissão de energia elétrica, produção, exploração e transporte de petróleo, gás 

natural e combustíveis renováveis; e infraestrutura social e urbana, englobando 

saneamento, habitação, metrôs, trens urbanos, universalização do programa Luz para 

Todos e recursos hídricos. Em Rondônia, entre 2007 e 2010, foram investidos R$ 15,4 
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bilhões. Após 2010 serão investidos R$ 20,2 bilhões, totalizando R$ 35,6 bilhões de 

investimentos no Estado. Para o eixo energético o investimento foi da ordem de R$ 11 

bilhões. No eixo infraestrutura social e urbana os investimentos em Rondônia, de 2007 a 

2010, concentraram-se em duas estratégias: o Programa Luz para Todos e a busca de 

“melhorar as condições de vida da população, antecipando medidas para neutralizar os 

impactos urbanos da implantação das usinas do Rio Madeira”. Dentre as ações dessa 

última estratégia destacam-se a ampliação do sistema de abastecimento de água e a 

implantação do sistema de esgotamento sanitário de Porto Velho, recuperação de 

igarapés, ações para o controle da malária e urbanização de bairros. 

 

Em virtude do Complexo do Madeira ser uma das principais obras do PAC no Brasil, Porto 

Velho vem recebendo atenção especial do Governo Federal. No entanto, para que um 

programa de enormes proporções como o PAC possa realmente trazer benefícios para a 

região, é essencial que haja uma boa articulação entre União, Estado e municípios. Várias 

instâncias foram criadas para garantir essa articulação: o comitê gestor do PAC (CGPAC), 

o grupo executivo do PAC (GEPAC), e outras iniciativas em curso, como o Grupo de 

Trabalho Interministerial de Grandes Empreendimentos, que inclui fóruns – da cidadania, 

do desenvolvimento social, do desenvolvimento econômico e de infraestrutura. Outro 

grupo, criado no final do Governo Lula, em 2010, que também poderia desempenhar papel 

importante de articulação transversal nas obras do PAC é o Grupo Estratégico de 

Acompanhamento de Empreendimentos Energéticos Estruturantes. De experiências com 

outros empreendimentos, como por exemplo da Petrobras, surgiram Acordos de 

Cooperação entre governo federal, empresa e instituições financiadoras das obras. Estas 

são evidências de que existem espaços no sentido de articular melhor as diferentes 

esferas públicas, e mesmo de abrir diálogo com outros setores – empresarial e da 

sociedade civil. Para tanto, é preciso engajar estes atores, estimulando a atuação e 

funcionamento destes grupos. 

Territórios da Cidadania O meio rural tem historicamente permanecido à margem do 

usufruto do desenvolvimento nacional. As políticas públicas implementadas na forma 

federalista tradicional tem tido dificuldades em alcançar essas localidades. Nesse 

contexto, surgiu em 2008 o programa federal Territórios da Cidadania, que reúne 
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atualmente 120 territórios, constituídos por conjuntos de municípios unidos por um 

mesmo perfil socioeconômico e ambiental. Entre seus objetivos está a promoção da 

universalização de programas básicos de cidadania, a inclusão produtiva das populações 

dos territórios e a ampliação da participação popular. Porto Velho está localizado no 

Território da Cidadania Madeira-Mamoré, juntamente com quatro outros municípios, que 

compõem uma população total de cerca de 455 mil habitantes no território, dos quais 84 

mil vivem na área rural. Em 2010, apenas metade das ações previstas pelo programa – 

com orçamento designado de 356 milhões de reais – foram executadas, por 70% dos 

municípios não estarem aptos a receber repasses do Governo Federal. A dificuldade 

relaciona-se à desinformação, à falta de capacitação técnica, ao baixo número de pessoal 

e às restrições impostas pelo Cadastro Único de Convênio (que impede municípios que 

não cumpriram a Lei de Responsabilidade Fiscal e que ainda se encontram em situação 

fiscal deficitária de firmarem convênios e receberem transferências voluntárias). As 

políticas públicas de incentivo às cadeias produtivas que chegam no território pelo 

Programa caminham no sentido de fortalecer as atividades já existentes na região, mas 

estas atividades ainda carecem de apoio jurídico e de gestão, o que torna as políticas 

pouco eficazes. Na instância local, fomenta-se a formação de associações e cooperativas 

para o recebimento de verbas federais, mas muitos se juntam apenas para o recebimento 

dos recursos, por não compreender as vantagens da produção associativa nem dispor de 

informações sobre a gestão do empreendimento. Para ser mais efetivo, o Programa 

precisa voltar ainda mais sua atuação para a assistência técnica ao nível local. 

 

Na experiência do Programa, a gestão centralizada passa a conviver com a abordagem 

territorial, e os fluxos verticalizados, com a nova transversalidade criada dentro da 

própria União e com os Estados e Municípios. Por essa lógica, as localidades passam a ser 

pensadas e gerenciadas conforme novas configurações territoriais. Os problemas são 

estruturais e as respostas a eles também necessitam ser, de maneira que somente a 

integração de ações torna possível o enfrentamento das questões. No conjunto, os 

diagnósticos recentes e as formulações mais inovadoras de políticas públicas parecem 

apontar para o desafio das pactuações, dos rearranjos institucionais, da transição das 

iniciativas fragmentadas para a articulação dos setores/órgãos envolvidos, no redesenho 
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do escopo de implementação e na redefinição de critérios de incidências de ações que 

deem conta de atender a esses territórios, que pode passar a figurar como local de 

inclusão social e cidadania.  

 

A designação do território Madeira-Mamoré como parte do programa sinaliza grande 

oportunidade para a região de Porto Velho. Não apenas pelas características do programa 

de construir em conjunto com os diferentes entes federativos e atores ações integradas, 

atacando a pobreza rural de modo intersetorial, mas também pela complexidade dos 

problemas que estão sendo enfrentados naquele território. As obras em Jirau e Santo 

Antônio trouxeram grandes fluxos migratórios, fortes pressões sobre os serviços sociais 

prestados – tanto de assistência como em saúde e educação -, o agravamento de questões 

como a exploração sexual e violência urbana, aumento das dificuldades em promover a 

regularização fundiária para viabilizar melhores condições de habitação e o desafio de 

criar alternativas para geração de renda. Solucionar essas questões setorialmente não 

seria apenas ineficaz, mas também ilógico: para as pessoas, os problemas estão no 

território, todos ao mesmo tempo. Utilizar os espaços oferecidos pelo Territórios da 

Cidadania, pela maneira como ele está estruturado, pode ser a oportunidade necessária 

para, coletivamente e dentro de uma visão ampliada de público, discutir possíveis 

soluções para os problemas a partir da percepção dos próprios cidadãos, articulados com 

os diferentes setores dos três entes federativos. 

 

Programa Terra Legal A questão da regularização da posse de terras no Estado de 

Rondônia passa, necessariamente, pela atuação do governo federal, já que muitas das 

áreas permanecem como propriedade da União e faz-se necessário fazer a titulação dos 

novos proprietários – aqueles que já trabalham há décadas nas terras – por meio do 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). As maiores dificuldades 

estão relacionadas ao processo de georreferenciamento, que trata de identificar os limites 

geográficos de cada propriedade. Isso exige a presença de fiscais em campo, além de 

equipe de cadastramento de beneficiários. As empresas contratadas para realizar esse 

serviço, muitas vezes das regiões Sul e Sudeste do país, têm dificuldades de realizar os 

trabalhos na região amazônica, encontrando dificuldades com os aspectos legais, além das 
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próprias condições que são encontradas no lugar, como parcelamento de propriedades e 

problemas com documentação. Com esta etapa concluída, os imóveis podem ser 

regularizados, caso os beneficiários estejam com todas as documentações adequadas, o 

que nem sempre acontece. As prefeituras e o governo estadual podem ajudar nesse 

processo, por meio da mobilização para o cadastramento e apoio à documentação dos 

cidadãos.  Apoiar tais iniciativas é fundamental para resolver um impasse que emula a 

grande questão do controle ambiental e potencial de desenvolvimento regional na 

Amazônia. 

 

Programas voltados à Assistência Social Em contextos de crescimento acentuado da 

demanda por serviços sociais, como é o caso da chegada de grandes empreendimentos, 

ainda não há mecanismos organizados de expansão do conjunto de políticas públicas 

voltadas para a região, nem canais diretos de comunicação entre os municípios que têm 

que conviver com esses impactos e o sistema de proteção social nacional. Duas ações estão 

em andamento, que incluem o estado de Rondônia: o Plano de Ação para a região 

amazônica, centrado nas consequências das grandes obras e assessoramento técnico, e o 

Pacto para Melhoramento Técnico dos 26 estados brasileiros e Distrito Federal. A 

Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS) tem que lidar com as demandas de todos 

os municípios do país, e obedece a lógica do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). 

O SUAS prevê critérios específicos para a contemplação de Centros de Referência de 

Assistência Social (CRAS), cujo foco está nas questões de vulnerabilidade social, como 

renda ou relacionamentos familiars, e de Centros de Referência Especializados de 

Assistência Social (CREAS), voltados para situações de violação de direitos, como a 

exploração sexual ou situações de risco, além dos abrigamentos temporários, para 

situações de vulnerabilidade social, como situações de risco envolvendo mulheres, 

crianças e adolescentes. Esse sistema, portanto, passa a envolver os equipamentos e todas 

as políticas públicas da área, e os municípios ganham relativa regularidade financeira 

para a execução e manutenção dos serviços sociais. 

 

Para que esses serviços sejam expandidos nas diferentes localidades, é necessário 

repactuar com os governos federal e estadual. Os repasses, então, são feitos fundo a fundo 
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– do nacional para o estadual e o municipal, de maneira automática, de acordo com o que 

foi pactuado. A partilha dos recursos privilegia os municípios mais pobres, de acordo com 

indicadores escolhidos para estruturar o sistema – como sua receita líquida ou renda per 

capta. Não basta que a prefeitura de Porto Velho, observando o aumento da demanda por 

serviços sociais e a necessidade de expandir o atendimento, chegue à SNAS com uma lista 

de demandas. É necessário rever o que foi pactuado entre os diferentes níveis de governo 

e obedecer o trâmite para repasse de recursos.  

 

O que poderia ser feito, no entanto, seria incluir Porto Velho em uma categoria diferente, 

para que fosse privilegiada no repasse de recursos, como no caso das situações de 

calamidade pública. Nesses casos, o MDS já tem um plano de ação definido, privilegiando 

os repasses, realizando adiantamentos do Programa Bolsa Família, organizando os 

abrigamentos necessários e intensificando os atendimentos. Porto Velho não se encaixa 

nesse critério, mas poderia estar em outro: o de grandes obras de infraestrutura, com 

impactos de alta complexidade e já conhecidos. Dessa maneira, a questão seria abarcada 

dentro da lógica do Sistema Único de Assistência Social, permitindo flexibilidade para 

situações que demandam atenção especial. Entretanto, não caberia apenas a atuação 

isolada da Assistência Social. Seria necessário pensar de maneira integrada as demandas 

referentes à educação, saúde, geração de renda e cultura, por exemplo, devendo cada área 

atuar de acordo com suas responsabilidades, também de maneira organizada e 

previamente pactuada. 

 

POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

O Ministério da Integração Nacional possui duas secretarias para cuidar da questão regional: a 

Secretaria de Políticas de Desenvolvimento Regional e a Secretaria de Programas Regionais. 

Essa visão regional foi consolidada a partir da instituição, em 2007, da Política Nacional de 

Desenvolvimento Regional (PNDR). A PNDR está baseada na escala macrorregional e também 

sub-regional, tendo sido definidas treze Mesorregiões Diferenciadas e nove Sub-Regiões.  

 

Porto Velho é considerado como município prioritário da PNDR por ser um município de 
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fronteira. A PNDR é financiada com recursos do Orçamento Geral da União (OGU), dos Fundos 

Constitucionais de Financiamento do Norte (FNO), Nordeste (FNE) e Centro‐Oeste (FCO), dos 

Fundos de Desenvolvimento da Amazônia (FDA) e do Nordeste (FDNE), e dos incentivos fiscais 

para a Amazônia e para o Nordeste. Está prevista ainda a criação do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Regional (FNDR), que seria um grande auxílio na operacionalização da PNDR. 

Seria interessante avaliar se tais políticas poderiam ter um foco ou visão nas regiões que vão 

receber grandes empreendimentos. 

 

FUNDOS CONSTITUCIONAIS 

 

Os Fundos Constitucionais de Financiamento foram criados pela Constituição Federal para 

promover o desenvolvimento das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Na região Norte, o 

Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) representa o maior e principal 

instrumento econômico-financeiro para o desenvolvimento regional. Os recursos do FNO têm 

sua origem em 0,6% do produto da arrecadação do imposto sobre a renda e proventos de 

qualquer natureza e do imposto sobre produtos industrializados. O FNO segue às orientações 

estratégicas do Governo Federal contidas nas políticas e programas para a Amazônia, como o 

Plano Plurianual (PPA); a Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR); o Plano 

Amazônia Sustentável (PAS); o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC); as prioridades 

estabelecidas pelo Conselho Deliberativo (CONDEL) da Superintendência de Desenvolvimento 

da Amazônia (SUDAM); a Política Nacional de Agricultura Familiar; a Política Nacional de 

Arranjos Produtivos Locais; o Plano Nacional de Turismo (PNT); o Programa Mais Cultura; a 

Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas; as políticas de desenvolvimento industrial e de 

incentivo às exportações, à pesca e aquicultura; além das políticas e prioridades dos estados da 

Região Norte. Os programas de financiamento dos fundos destinam-se aos produtores rurais, 

firmas individuais, pessoas jurídicas, associações ou cooperativas de produção, que 

desenvolvam atividades nos setores agropecuário, mineral, industrial, agroindustrial, turístico, 

de infraestrutura, comercial e de serviços. Recebem tratamento preferencial os projetos de 

atividades produtivas de mini e pequenos produtores rurais e de micro e pequenas empresas; 

as atividades que utilizem intensivamente matérias-primas e mão-de-obra locais; e a produção 

de alimentos básicos para a população. A análise dos pedidos de empréstimos também leva em 
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conta a preservação do meio ambiente. Esses recursos estão divididos atualmente entre o 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (FNO-PRONAF), Programa de 

Financiamento para Manutenção e Recuperação da Biodiversidade Amazônica (FNO-

BIODIVERSIDADE), Programa de Financiamento do Desenvolvimento Sustentável da Amazônia 

(FNO-AMAZÔNIA SUSTENTÁVEL), e o Programa de Financiamento ao Microempreendedor 

Individual. 

 

Para a alocação dos recursos do FNO nos municípios, há algumas prioridades espaciais. O 

município de Porto Velho tem prioridade por estar na faixa de fronteira da Região Norte. No 

entanto, na tipologia da PNDR, ele está classificado como Alta Renda e, portanto, não é 

considerado prioritário. O FNO é um importante mecanismo de financiamento do 

desenvolvimento regional, especialmente com os sucessivos recordes de arrecadação do 

governo federal. Uma possibilidade para articulação seria inserir como prioridade para a 

alocação dos recursos dos Fundos Constitucionais os municípios que venham a receber grandes 

empreendimentos do PAC, para apoiar o reforço na infraestrutura e na qualificação da mão-de-

obra, além de ampliar o financiamento de atividades agrícolas e cadeias produtivas. 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS 

 

A avaliação das políticas públicas estaduais e municipais, realizadas no primeiro semestre de 

2011, apontou que no planejamento estadual, é nítida a preocupação com o aumento da 

demanda sobre serviços públicos por conta das dinâmicas populacionais e econômicas das 

obras de Jirau e Santo Antônio. São mencionadas as fortes demandas sob os hospitais públicos 

de Porto Velho, sob a segurança pública – com o aumento da violência e dos problemas sociais 

especialmente com mulheres, crianças e adolescentes - e sob o controle e atendimento a 

acidentes de trânsito, que explodiram na região. Os documentos de planejamento oficiais (PPA, 

LOA e LDO) não apresentavam, entretanto, alterações expressivas dos anos anteriores de forma 

a atender esse novo cenário. A questão fundiária, questões ambientais, baixo investimento 

tecnológico, ações desarticuladas, baixo processamento industrial na região, entraves para 

licenciamento de manejo florestal foram apontados como os grandes desafios para ações 

voltadas ao desenvolvimento da região.  
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No planejamento municipal, o Plano de Ação dos Municípios (PAD) estrutura as ações e 

demandas de cada distrito do município, de forma a vencer as dificuldades da grande área 

geográfica de Porto Velho. A análise dos PADs aponta para a precariedade dos distritos. As 

demandas incluem melhorias de acesso, escoamento da produção rural, iluminação pública, 

rede elétrica, abastecimento de água, reforma das escolas e postos de saúde, sede 

administrativa, praças e campos de futebol. O Programa Uso Campeão apoia a regularização 

fundiária por meio de procedimentos para agilizar o processo de usucapião e cadastramento 

dos imóveis. Há também a preocupação com as políticas de enfrentamento da violência e uso 

de drogas nos jovens.  

 

A análise das políticas estaduais e municipais aponta para uma dispersão dos esforços e falta 

de alinhamento e norteamento das suas ações de forma coordenada. 

 

ICMS ECOLÓGICO 

 

O Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de 

Transporte interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, mais conhecido como ICMS, é de 

competência estadual e incide sobre a movimentação de mercadorias e serviços entre estados 

e municípios. Cabe aos estados realizarem a partilha da arrecadação do imposto com os 

municípios. A Lei Kandir determina que 25% do ICMS arrecadado seja repassado como 

transferência aos municípios. Deste montante, pelo menos 75% deve ser distribuído aos 

municípios proporcionalmente ao valor que o processo de produção ou o serviço foi agregado 

naquele município. Os 25% restantes pode ser distribuídos conforme a determinação em lei 

estadual. Enquanto alguns estados procuram distribuir estes 25% conforme o tamanho do 

município, ou usam outros critérios para diminuir a disparidade de receita entre os municípios, 

outros procuram utilizar critérios que promovam práticas em favor da conservação ambiental, 

o chamado ICMS Ecológico. O ICMS Ecológico cria, portanto, mecanismos para que os estados 

influenciem na promoção de práticas municipais que visem proteger o meio ambiente, além de 

promover uma discussão sobre modelos de desenvolvimento. Atualmente 14 estados 

brasileiros implementam o ICMS Ecológico, incluindo Rondônia. Especialmente sobre 
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Rondônia, a legislação estabelece que 5% do ICMS recolhido é repartido conforme a existência 

de Unidades de Conservação e outros espaços protegidos. 

 

O mais interessante do ICMS Ecológico não é apenas a possibilidade de promover a preservação 

ambiental, mas de lançar mão de uma discussão sobre os critérios e expectativas em relação ao 

desenvolvimento pretendido pelo Estado, principalmente ao incorporar critérios qualitativos, 

expandindo-os para além da criação de parques ou unidades de conservação. Contudo, ainda 

parece ser incipiente que o ICMS Ecológico, como uma política isolada, consiga capilaridade 

para mudar o comportamento na ponta, sendo necessária uma articulação de políticas das três 

esferas de governo para que a preservação possa avançar, o que enfatiza a necessidade de 

políticas públicas transversais. 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS EM GERAL 

 

Investigações junto aos ministérios, junto aos relatórios de execução do Territórios da 

Cidadania e do PAC permitem um mapeamento de políticas públicas federais previstas para 

pensar certas temáticas, mas que ainda dependem de planos de execução mais objetivos e 

complementares para serem implementadas nas localidades. A seguir, são listados exemplos 

de experiências e programas que já existem em algumas áras prioritárias para a região: 

 

• Educação: Brasil Profissionalizado, Escola do Campo, Programa de Apoio à Formação 

Superior em Licenciatura em Educação do Campo (ProCampo), ProInfância, Programa 

Nacional de Capacitação de Conselheiros Municipais de Educação (Pró-Conselho), 

Programas Nacionais de distribuição de livros  

 

• Saúde : Unidades de Pronto Atendimento 

 

• Desenvolvimento Rural : Alimentação Escolar na Agricultura Familiar, Biblioteca 

Rural Arca das.Letras. 

 

• Vulnerabilidade Social: Seminários de Sensibilização para a Proteção da Criança e do 
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Adolescente da Exploração Sexual, Campanha Nacional Mais Mulheres no Poder 

 

• Desenvolvimento Sustentável e Participação: Agendas 21 Local 

 

OPORTUNIDADES PERDIDAS 

 

No decorrer dos trabalhos de construção do Plano de Desenvolvimento Local, duas oportunidades 

de construção e articulação de políticas públicas emergiram: supressão florestal da 

área do reservatório e Investimento Social Empresarial do BNDES.  

 

Supressão florestal  da área do reservatório 

 

A oportunidade de inserir a supressão florestal do reservatório do AHE Jirau como estratégia 

estruturante de uma nova economia na região foi identificada no início dos trabalhos da FGV na 

fase II. A FGV destacou à ESBR a importância da supressão vegetal do AHE Jirau incorporar 

princípios socioambientais para a cadeia produtiva da madeira na região, e que esta ação poderia 

criar um novo paradigma na atividade madeireira na Amazônia, não só pelo enorme potencial de 

geração de renda e de agregação de valor para a área de influência do AHE Jirau, mas também 

indicando novos caminhos para outros grandes empreendimentos na Amazônia. Essa oportunidade 

poderia configurar-se como um novo paradigma na inserção de AHE na Amazônia. 

 

Investimento Social Empresarial (ISE) do BNDES 

 

No âmbito da análise de políticas públicas a FGV analisou a linha de Investimentos Sociais de 

Empresas (ISE) e a Política de Atuação no Entorno de Projetos do BNDES, e participou de três 

reuniões no Rio de Janeiro com as equipes da ESBR e do BNDES, com o objetivo de identificar 

sinergias e avaliar as oportunidades de articulação de esforços para implementação do Plano, por 

meio do uso de linha de crédito diferenciada: o Investimento Social Empresarial (ISE). Essa linha é 

uma conquista do movimento sustentabilista, na medida em que insere na própria tomada de crédito 

junto ao BNDES, financiamento à implementação de agendas de longo prazo, no âmbito dos 

projetos de infraestrutura. 
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“A linha “Investimentos Sociais das Empresas (ISE)”, disponibilizada para fortalecer a atuação 

socialmente responsável dos empreendedores, é um dos instrumentos disponibilizados pelo 

BNDES para compor as fontes de recursos para o desenvolvimento dos territórios. “ Diretrizes Linha 

Investimentos Sociais das Emrpesas, BNDES 

 

 

A FGV entende que (i) as diretrizes do BNDES para os investimentos da linha ISE e (ii) as Política 

de Atuação no Entorno de Projetos são conceitualmente similares às diretrizes propostas pelo (iii) 

Plano para a região. Essas três referências pressupõem a implantação de uma agenda de 

desenvolvimento territorial de longo prazo, complementar às ações de compensações do 

empreendimento, com foco na educação e formação de recursos humanos, capacitação técnica, 

implantação de infraestrutura, bem como investimentos em estudos técnicos para o 

desenvolvimento econômico, o que inclui cadeias produtivas e arranjos produtivos e inovativos.  

 

“A Política para Atuação do BNDES no Entorno de Projetos tem como objetivo promover as 

oportunidades de desenvolvimento econômico e social nas áreas de influência de projetos, por meio 

do apoio coordenado a ações e investimentos de diversas naturezas, priorizados com base no 

planejamento e pactuação territorial e na atuação integrada do empreendedor, do poder público e 

demais agentes interessados.”  Diretrizes Linha Investimentos Sociais das Emrpesas, BNDES 

 

 

“As possibilidades de apoio do BNDES nos territórios de entorno devem complementar e inovar 

no estímulo à atuação mais integrada entre agentes públicos e privados e a sociedade civil, na 

elaboração e desdobramentos do planejamento participativo e na viabilização de projetos para o 

desenvolvimento sustentável. “ Diretrizes Linha Investimentos Sociais das Emrpesas, BNDES 

 

 

 

 

5.4.3. ARTICULAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS COM O PLANO DE 

DESENVOLVIMENTO LOCAL  

 

A avaliação das políticas públicas apontam para oportunidades já existentes ou potenciais de 

engajar atores políticos locais, regionais e nacionais nas intenções e fundamentos do Plano de 
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Desenvolvimento Local proposto. Sabe-se que uma mera listagem de ações que já existem não 

leva imediatamente à sua aplicação e à melhoria das condições diagnosticadas. É clara a 

necessidade de integração de políticas públicas, articulação entre atores governamentais, 

repactuação de certos critérios e trâmites instituídos e revisão de processos organizacionais de 

forma a desobstruir os fluxos na implementação de políticas públicas. 

 

Há três grandes programas federais incidentes no território – PAC, Territórios da cidadania 

e Terra legal – que trazem oportunidades interessantes de desenvolvimento da região. Mas é 

evidente o desafio de articulação institucional, e do estabelecimento de diálogo entre os 

diferentes entes executores, de forma a evitar retrabalhos e alinhar as ações previstas na região 

rumo a um objetivo comum, idealmente concretizado na proposta do Plano. O PAC pode 

viabilizar instrumentos interessantes de atuação transversal, necessários para a 

implementação do Plano, enquanto que os Territórios da Cidadania podem contribuir com os 

desafios da dificuldade territorial, atentando para as vocações locais, para a necessidade de 

fomento das cadeias produtivas locais, ao apoio institucional às associações e cooperativas, e 

com foco na assistência técnica, questões absolutamente alinhadas com as diretrizes e 

propostas do Plano. O Programa Terra Legal é fundamental para estruturar, no longo prazo, 

uma segurança individual e coletiva que enraíze a população local no comprometimento futuro 

com a região.  As políticas voltadas à Assistência Social podem apoiar ações de mitigação de 

impactos e, ainda que tenham urgência no atendimento de curto e médio prazo na época de 

instalação da obra, também contribuir para ações e estratégias de mais longo prazo, vinculadas 

ao fortalecimento dos grupos vulneráveis e inserção destes grupos nas dinâmicas de 

desenvolvimento dos pilares social, humano e de valorização cultural do Plano. Além disso, 

vale ressaltar a importância de atentar para a inclusão desses grupos no desenvolvimento 

econômico da região, a ser baseado no uso sustentável dos recursos naturais, atividades 

naturais dos núcleos familiares, muitas vezes liderados por mulheres. Finalmente, as variadas 

políticas existentes no âmbito federal podem – e devem - ser inseridas e articuladas no âmbito 

da estruturação de uma política regional para as regiões que recebem grandes 

empreendimentos, e que podem usar como base instrumentos já existentes, como a Política 

Nacional de Desenvolvimento Regional. 
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Apesar do cenário, há a oportunidade de um alinhamento e norteamento das políticas 

municipais e estaduais, no âmbito de uma discussão mais ampla e integrada dos rumos 

futuros da região. Nesse contexto, o Plano pode colaborar com diretrizes para um 

planejamento estratégico e de longo prazo, amparado em um desenvolvimento econômico de 

qualidade, que rebata nas demandas sociais, culturais e humanas da região. O Fundo Jirau de 

Desenvolvimento e os Indicadores de Monitoramento do Desenvolvimento (ferramentas do 

Plano descritas nos capítulos seguintes deste relatório) podem apoiar os gestores estaduais e 

municipais no acompanhamento da situação da região e na designação de recursos para áreas 

prioritárias.  E o estabelecimento de um espaço de articulação local, também previsto no Plano, 

auxilia o diálogo entre as esferas estadual e municipal. Vale ressaltar, entretanto, que o Plano 

não abarca as medidas necessárias para a superação de problemas pontuais e imediatos 

relacionados à chegada dos empreendimentos na região. 

 

Alguns instrumentos financeiros e de planejamento atuantes no território podem apoiar a 

implementação do Plano. No levantamento do FNO, por exemplo, a percepção é de que não 

faltam recursos financeiros, mas sim uma capacitação técnica e institucional para que 

indivíduos, grupos e o próprio município acessem recursos. Neste contexto, faz sentido que o 

Fundo Jirau de Desenvolvimento atue fortemente sobre capacitação e assistência técnica. A 

aplicação do ICMS Ecológico poderia alinhar-se com a estratégia voltada à conservação 

ambiental embutida na economia baseada no uso sustentável dos recursos naturais defendida 

no Plano, e sinaliza a importância de olhar para o capital natural do território.  

 

A falta de participação e diálogo é apontada com um dos grandes desafios a serem superados 

na formulação e implementação de políticas públicas que favoreçam o desenvolvimento de 

qualidade na região. Essa dificuldade de articulação e diálogo é mencionada em praticamente 

todas as análises dos desafios para a implementação das políticas vigentes. Fica evidente, assim, 

que a ferramenta prevista no Plano da criação de um espaço de articulação local é crucial para 

garantir um melhor fluxo de informação e de diálogo entre os diferentes atores sociais atuantes 

no território. Vale reforçar, nesse contexto, a importância dos entes públicos em participar 

ativamente deste espaço. 
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Finalmente, à ESBR cabe o papel de ator co-responsável pela transformação territorial 

almejada. É evidente que a empresa sozinha não consegue implementar um Plano de tal 

magnitude, e o papel dos atores formuladores e implementadores de políticas públicas  

municipais, estaduais e nacionais é crucial. Ou seja, a ESBR deve, em conjunto com a sociedade 

local, trocar opiniões, debater alternativas, participar das decisões, acompanhar as execuções, 

cumprindo assim um papel de catalisador permamente dos esforços dos diferentes atores 

sociais nas ações e iniciativas voltadas aos objetivos do Plano. Não se trata apenas de apoio ou 

cooperação, que implica colaboração em situações pontuais e de curto prazo, mas do 

estabelecimento de uma relação de parceria que pressupõe, além da co-responsabilidade, 

comprometimento a longo prazo com o desenvolvimento local. 

 

 

5.5. INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO 

 

Uma agenda de desenvolvimento depende de ferramentas que acompanhem seu ritmo e 

qualidade ao longo do tempo, evidenciando as transformações indesejadas ou esperadas na 

região e apontando possíveis caminhos futuros. O processo de construção de indicadores e o 

acompanhamento das transformações sociais, econômicas e ambientais de uma região estimula 

a reflexão coletiva sobre a realidade local, promovendo um ambiente de aprendizado que 

favoreça o empoderamento humano e social, e instrumentalize o planejamento estratégico das 

instituições públicas e privadas.  

 

Na região do AHE Jirau, a mobilização de diversas instituições para a sistematização e coleta de 

dados relacionados ao desenvolvimento local pode ter o potencial de provocar reflexões 

importantes para a construção de um futuro comum. A contínua leitura e interpretação das 

informações, tanto pelos gestores públicos como pela população, podem colaborar na 

orientação das políticas públicas, nas discussões e ações emergidas dos espaços de articulação 

local, das organizações não governamentais e do setor privado, quanto aos rumos do 

desenvolvimento desejados pela população.  
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Especificamente, os indicadores podem se tornar uma ferramenta a serviço, por exemplo, do 

Observatório Ambiental Jirau que, ao facilitar e articular a coleta e sistematização dos dados 

anualmente para uma publicação mediante divulgação dos dados sobre o desenvolvimento 

local, cumpriria seu papel na análise da realidade local. Espera-se também que os indicadores 

sejam ferramenta de avaliação e planejamento dos espaços locais de articulação e participação 

social do território. 

 

A matriz de indicadores proposta – detalhada à ESBR em relatório anterior - compreende dez 

dimensões consideradas relevantes para o desenvolvimento da região - Perfil do Município, 

Meio Ambiente, Socioeconomia, Infraestrutura, Educação, Saúde, Vulnerabilidade, Segurança, 

Participação Social e Cultura: 

 

 Perfil do Município - Apresenta um retrato geral da região, em termos de crescimento 

da população, IDH e informações sobre o território. 

 

De acordo com o Censo do IBGE, a população dos distritos de Jaci-Paraná, Mutum Paraná, Abunã 

e Fortaleza do Abunã cresceu 380% entre 2000 e 2010. No mesmo período, o crescimento da 

população de Porto Velho foi de 28% e do Brasil de 12%. 

 

 Meio Ambiente - Acompanha a dinâmica da cobertura vegetal, a qualidade das águas e 

a diversidade de fauna e flora, dentre outros parâmetros que permitem acompanhar a 

conservação da biodiversidade, a manutenção da floresta e a qualidade dos serviços 

ambientais da população dependente dos recursos naturais para seus modos de vida. 

 

De acordo com o INPE, 74,1% do município de Porto Velho eram cobertos por florestas nativas ao 

final do ano de 2009. O desmatamento no município nesse ano foi de 600 mil hectares. 

 

 Socioeconomia - As aceleradas dinâmicas econômicas presentes na região podem ser 

acompanhadas no âmbito de geração de emprego, padrões de renda, características das 

atividades produtivas, tendências da distribuição de renda e componentes das finanças 

públicas, entre outros. 
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Segundo a Secretaria Municipal da Fazenda, a arrecadação de Porto Velho aumentou de R$ 380 

milhões em 2007 para R$ 690 milhões em 2010. Na construção civil, as admissões passaram de 

107 em 2007 para 11.824 em 2010.  

 

 Infraestrutura - Monitora os avanços na infraestrutura básica da região, o que inclui 

acesso à energia elétrica, saneamento básico, transporte e comunicação. 

 

 Educação - Acompanha indicadores de qualidade e acesso ao ensino. 

 

 Saúde - Monitora a demanda sobre os equipamentos públicos de saúde, bem como 

exposição da população às doenças sexualmente transmissíveis e à malária, além dos 

acidentes de trânsito gerados pelas transformações nas dinâmicas urbanas. 

 Vulnerabilidade - Busca acompanhar os grupos sociais vulneráveis, especialmente no 

contexto do abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, bem como da 

população em condição de pobreza. 

 

De acordo com a Secretaria Municipal de Ação Social, o número de famílias beneficiadas no 

programa Bolsa Família subiu de 8.076 em 2005 para 23.636 em 2010, ou seja um aumento de 

quase 300% em 5 anos. No mesmo período o aumento no Brasil foi de 140%. 

 

 Segurança - Busca acompanhar tendências quanto à criminalidade e atendimento em 

relação à violência. Os dados de segurança relativos aos distritos são bastante frágeis, 

uma vez que não é possível identificar com precisão a localidade das ocorrências dentro 

do município de Porto Velho. 

 

 Participação Social - Busca acompanhar o associativismo e a organização social na 

região. 

 

 Cultura - Busca acompanhar a identidade e manifestações culturais da região e aponta 

para a valorização e identificação de sua população com o município, bem como o 

enraizamento com o território. Mas os dados são escassos. 
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LIMITAÇOES DA FERRAMENTA 

 

Mesmo que tenha sido objeto de consulta aos gestores públicos locais, a matriz de indicadores 

inicialmente proposta pela FGV para o acompanhamento do desenvolvimento da região do AHE 

Jirau é uma versão para discussão e validação local, que deve ser ajustada pelos atores locais 

ao longo do processo de monitoramento. 

 

Essa matriz de indicadores não esgota todas as dimensões que devem ser acompanhadas no 

desenvolvimento local. Alguns temas, com pouca ou nenhuma informação quantitativa, não são 

apresentados na matriz, o que não significa que não seja um assunto relevante para a região. É 

o caso de indicadores sobre estruturação familiar, produção agrícola local, vulnerabilidade 

social ou sobre as organizações sociais e formas de participação social.  

 

Na Matriz proposta, além dos indicadores apresentados, são sugeridos outros para os quais não 

foram encontradas informações. Essas sugestões são provocações iniciais para fomentar o 

debate e a estruturação de uma futura sistematização e coleta de dados. 

 

Um dos grandes desafios para o monitoramento da região do AHE Jirau é o fato de que poucas 

informações estão disponíveis para os distritos do município. Isso dificulta o monitoramento 

dessas localidades, que têm a sua realidade bastante distinta da do núcleo urbano de Porto 

Velho, cuja maior parte dos dados municipais representa-a com mais fidelidade. 

 

 

UTILIZANDO A FERRAMENTA 

 

A matriz de indicadores traz 68 (sessenta e oito) indicadores divididos em 10 (dez) dimensões. 

Além dos 68 indicadores apresentados, são sugeridos 19 (dezenove) indicadores para os quais 

não foram encontradas informações. Essas sugestões não esgotam as complementações 

necessárias e desejadas para que a ferramenta dos indicadores possa efetivamente monitorar 

as transformações do desenvolvimento local. 
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O conjunto de informações sobre cada indicador são apresentados em uma Ficha do Indicador. 

Nos campos Descrição do Indicador e Unidade de medida são apresentados uma breve 

descrição e a unidade de medida em que a informação é expressa. Em seguida, nas sessões 

Fonte dos dados, Endereço na internet e Responsável pelo indicador, são apresentados os 

caminhos de acesso aos dados. O passo a passo para a coleta dos dados está na sessão 

Instruções para coleta de dados. 

 

Na sessão Abrangência, constam os 

locais de foco do indicador e, em Bases 

comparativas, os locais para os quais são 

apresentados dados referenciais para 

comparação. O campo Periodicidade 

indica a frequência com a qual as 

informações são disponibilizadas/foram 

coletadas e o Primeiro registro 

apresenta a data do primeiro registro 

considerado nesse documento. Em 

seguida os dados são apresentados em 

tabelas ou gráficos. O Relatório 6 que 

apresenta em detalhes a matriz de 

indicadores, as fichas das métricas e todos 

os dados coletados. 

 
 
 
 

5.6. FUNDO JIRAU DE DESENVOLVIMENTO 

 

Uma agenda de longo prazo demanda instrumentos financeiros que disponibilizem recursos 

para garantir melhorias nas condições e na qualidade de vida da população, promovendo o 

desenvolvimento do capital humano e social, bem como a conservação e uso sustentável dos 

recursos naturais. 
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Uma das ferramentas de implementação do Plano proposto é a estruturação de um instrumento 

financeiro – fundo - de longo prazo, que atenda o território definido, com o objetivo de 

intermediar recursos financeiros e materiais a serem aplicados no desenvolvimento e o bem-

estar da população que vive na região. 

 

Carecem na região investimentos que procurem trabalhar as forças de mercado de forma a 

impulsionar atividades produtivas que tenham como princípios a conservação e uso 

sustentável da biodiversidade local, assim como a capacidade de gerar renda e emprego. Em 

geral, estas alternativas econômicas não fazem frente à competitividade de atividades 

econômicas tradicionais. A ilegalidade (especialmente na extração de madeira) e a escala e 

tecnologia empregada (especialmente na produção agropecuária), tornam difícil a competição 

para iniciativas locais, sustentáveis e inovadoras. O mercado ainda não produziu um 

mecanismo financeiro de promoção de atividades econômicas sustentáveis, boas práticas de 

uso do solo e de conservação e uso de recursos naturais, bem como de projetos de 

desenvolvimento de capital humano e social, extremamente necessários frente à configuração 

de gestão territorial e às transformações potenciais trazidas de um empreendimento de grande 

porte em uma região tão sensível e delicada socioambientalmente. 

 

A expectativa é que a criação de tal fundo possa ainda evitar pressões e negociações unilaterais 

entre atores específicos e a ESBR, que não só desgastam as relações entre empresa, poder 

público e comunidade, como dificultam, por serem fragmentadores, a construção progressiva 

de uma lógica de desenvolvimento integrado na região. O fundo permite que o apoio a ser dado 

pela empresa à região possa se efetivar por meio de um instrumento financeiro com identidade, 

governança e gestão autônoma, de modo a direcioná-lo dentro de um modelo de negociação 

regido por critérios neutros e universais.  

 

O fundo ainda pode – e deve - atrair e alavancar recursos adicionais junto a outros doadores, o 

que significaria abrir e pluralizar sua governança e atuação, pois passaria a ter de 

compatibilizar recursos, condições e exigências de novos contribuintes. 
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Além dos elementos estruturais e típicos da conformação de um fundo – tais como governança, 

arranjos financeiros e institucionais, modalidades de apoio, processos e critérios de convocação 

e seleção de projetos, dentre outros – propõe-se a adoção de um processo de interação e debate 

não apenas com os potenciais beneficiários do fundo, mas com outras organizações públicas e 

privadas, eventualmente interessadas tanto em participar da sua composição financeira como 

nos resultados de suas contribuições para o desenvolvimento da região. 

 

Ao aceitar a sugestão de dar início à constituição de um fundo para o desenvolvimento de Jirau 

e entorno, a ESBR está se juntando a um movimento contemporâneo de âmbito global, de 

reconhecimento de novos padrões de responsabilidade empresarial. Convém ressaltar que o 

empreendimento que motiva o modelo proposto está localizado na Amazônia. Trata-se da 

maior e das últimas reservas globais de floresta tropical, responsável pela prestação de serviços 

ambientais hoje considerados vitais para a qualidade de vida de boa parte do planeta. A 

velocidade com que esse bioma vem sendo degradado e as reações públicas a essa degradação 

estão cotidianamente na imprensa, trazendo grande visibilidade e sensibilidade a qualquer 

nova iniciativa que vise a incrementar a exploração de recursos naturais da região.  

 

Portanto, assume-se ser estratégico transformar a chegada de uma nova atividade econômica 

de potenciais impactos em oportunidade de desenvolvimento. Será uma expressão direta de 

compromisso com a responsabilidade empresarial, por parte da ESBR, assegurar que novos e 

livres recursos estarão disponíveis para o apoio de iniciativas legítimas, diretamente 

associadas ao atendimento de necessidades e à resolução de problemas prioritários para a 

população local. 

 

5.6.1. OBJETIVOS 

 

Considerando o diagnóstico realizado e as potencialidades da região, o Fundo Jirau de 

Desenvolvimento pretende atender a três objetivos articulados: 
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5.6.2. BENEFICIÁRIOS 

 

O Fundo pretende atender beneficiários da Zona Rural e da Zona Urbana, focando em 

segmentos da população mais necessitados, conforme descritos a seguir.  

Zona Rural: Considerando-se as características da região do AHE Jirau, o foco na zona 

rural garante atendimento a uma população que é responsável por boa parte da 

produção, trabalho e renda na região. Entre os beneficiários desse público terão foco os 

agricultores familiares, as associações e cooperativas (tanto existentes como novas) e os 

pescadores. Também serão contemplados os garimpeiros e povos da floresta. 

 Agricultores Familiares: público prioritário do Fundo por sua importância na 

preservação da fronteira de áreas florestais. O foco da ação do FJD será no 

fortalecimento de sua atividade, visando o aumento de sua produtividade com 

sustentabilidade, para que possam se fixar, além de manter e recuperar suas 

reservas legais.Para isso o FJD deverá auxiliar os produtores para que mantenham 

a floresta por meio de incentivos econômicos e, ao mesmo tempo, contribuir para o 

• O fundo deve auxiliar no fomento do desenvolvimento sustentável na
área de influência do AHE Jirau, fomentando caminhos para uma nova
economia, verde e inclusiva, com foco no uso sustentável dos recursos
naturais, valorizando a cultura local, e dialogando com as políticas
públicas regionais e federais.

Fomentar o desenvolvimento sustentável no território
do Plano

• O foco na agricultura familiar se justifica pela sua influência
(corresponde a quase 80% dos produtores do Estado e à maior parcela
de absorção de mão de obra) e no seu potencial de promoção de ações
de conservação, com acesso a crédito, cidadania, conhecimento e
suporte técnico.

Contribuir para a consolidação da agricultura
familiar

•Promover ações que contribuam para a preservação e conservação da
Floresta Amazônica, por meio do Pagamento por Serviços Ambientais, e
do apoio financeiro e técnico às atividades de uso sustentável e
conservação da biodiversidade.

Preservação e Conservação da Floresta
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aumento da produtividade na área agricultável, para que possam ter melhores 

condições produtivas e econômicas em consonância com as atividades prioritárias 

do Fundo.  

 Agricultores Familiares Reassentados - Novos Negócios Rurais: No caso dos 

reassentados pelo AHE Jirau, como ainda não se iniciou a exploração rural, pode-se 

trabalhar com a geração de novos negócios que permitam, desde o princípio, a 

preservação da área de floresta aliada à garantia de acesso a renda.  

 Associações e Cooperativas: O FJD poderá atuar tanto com as associações e 

cooperativas já existentes como com novas, a serem criadas. 

 Pescadores: O apoio aos pescadores é essencial tanto no sentido de promover a 

preservação da floresta, por meio de práticas sustentáveis, como por seu potencial 

enquanto geradores de emprego e renda para as famílias do local. 

 Garimpeiros: Atualmente, na calha do rio Madeira existem garimpos de ouro 

exercidos por três tipos de métodos e equipamentos, representados por balsas, 

dragas e garimpos manuais (“sequeiros”). A alteração do regime atual do rio 

Madeira poderá afetar as atividades existentes em diferentes graus de intensidade, 

a depender dos métodos e equipamentos de lavra utilizados em cada local, 

resguardando a particularidade de cada tipo de equipamento. O FJD visa, portanto, 

apoiar a adaptação desta população para novas tecnologias ou alternativas 

econômicas complementares ao garimpo.  

 Povos da Floresta: Entende-se como Povos da Floresta os índios, os seringueiros, 

os ribeirinhos e as demais populações tradicionais que se utilizam da floresta de 

forma sustentável se ocupando, portanto, da sua conservação.  

 

Zona Urbana: Entende-se que os beneficiários da zona urbana contemplam aqueles 

vinculados aos distritos de Jaci Paraná, Mutum Paraná (incluso Núcleo Bandeirantes), 

Abunã e Fortaleza do Abunã. Nesse caso, ter-se-á como foco os microempreendedores, 

os reassentados urbanos (realocados de Mutum Paraná) e os cidadãos da área urbana 

dos distritos supracitados. 

 Microempreendedores: No caso dos microempreendedores urbanos, a proposta 

do Fundo é garantir acesso a microcrédito, considerando que eles não são o público 
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do Pronaf e que a instituição de microcrédito local (Acrecid) não consegue atender 

a esse público – especialmente das áreas urbanas dos distritos. Ao mesmo tempo, o 

Fundo lhes concederá assessoria técnica, considerando também a carência de 

serviços desse tipo na região. Os serviços oferecidos são voltados exclusivamente 

para os microempreendedores que já possuem negócios.  

 Reassentados Urbanos: Os reassentados urbanos, ou seja, as pessoas realocadas 

para Nova Mutum Paraná, poderão ter auxílio para a estruturação de novos 

negócios, considerando as mudanças pelas quais passaram e as respectivas 

oportunidades e possibilidades de estabelecerem novos empreendimentos.  

 Cidadãos: O FJD deverá apoiar o desenvolvimento de ações que potencializam o 

acesso da população local a seus direitos básicos. 

 

 

5.6.3. PRODUTOS 

 

Para o cumprimento dos objetivos do Fundo Jirau de Desenvolvimento foi proposta uma cesta 

de produtos e serviços que visam contemplar as necessidades identificadas pelos diversos 

públicos tidos como beneficiários do Fundo, divididos em três categorias: 

 

 

 

SERVIÇOS FINANCEIROS Para o atendimento das demandas de acesso a serviços financeiros 

são propostas sete modalidades de apoio para o desenvolvimento de micro-empreendimentos 

urbanos e agricultura familiar. O detalhamento de todos os serviços, o que inclui condições, 

taxas, critérios e projeções para 15 anos, foi apresentado no Relatório 5. 

Serviços	Financeiros
Assistência	Técnica,	

Gerencial	e	Cidadania
Investimentos	não	

reembolsáveis

Microcrédito	urbano Assessoria	técnica	rural Formação	capital	humano

Microcrédito	rural Assessoria	técnica	gerencial Desenvolv.	Institucional

Microcrédito	reassentados Promotoras	Legais	Populares PSA	Floresta

Crédito	rural
Articulação	projetos	de	
mudanças	climáticas

Comunicação,	articulação,	
monitoramento

Crédito	investimento

Microsseguros

Garantias	de	crédito
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 Microcrédito Urbano, oferecido por meio de microcrédito produtivo orientado (MPO) 

para empreendedores urbanos. Sugere-se fortemente utilizar metodologia de grupos 

solidários, a mais consolidada no Brasil, especialmente na região Nordeste. 

 Microcrédito Reassentados, para reassentados pelo AHE Jirau em área urbana, por 

meio da metodologia de MPO. 

 Microcrédito Rural, para agricultores familiares, reassentados rurais, pescadores, 

associações, cooperativas e grupos de produtores com uso de metodologia de 

microcrédito produtivo orientado. Buscou-se inspiração no modelo e metodologia do 

Agro Amigo do Banco do Nordeste; 

 Crédito Rural, PJ ou PF, para associações, cooperativas, grupos de produtores rurais ou 

produtores individuais, realizado por meio de análise de crédito; 

 Crédito Investimento, financiamento subsidiado de máquinas e equipamentos para 

associações e cooperativas ou grupos de produtores da área rural; 

 Microsseguros, em particular seguro de vida, seguro funeral e seguro rural; 

 Garantia de Crédito, com o objetivo de facilitar o acesso ao crédito rural e urbano 

disponível nos casos em que as linhas de crédito exigem garantias, como por exemplo o 

PRONAF.  

 

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E CIDADANIA Para endereçar duas das maiores barreiras ao 

desenvolvimento na região - a precariedade na assessoria técnica e gerencial disponível e o 

acesso da população local às políticas públicas de promoção da cidadania, o FJD oferece quatro 

serviços:  

 

 Assessoria Técnica Rural, para agricultores familiares, pescadores, garimpeiros, 

reassentados, cooperativas e associações (rural, urbana e indígena), em atividades como 

Sistema Agro Florestal, Sistema Integrado Lavoura Pecuária e Floresta, manejo florestal, 

aquicultura, pesca e outros (técnicas de manejo, comercialização, processamento e etc.), 

por meio da oferta de serviço prestado por extensionistas contratados pelo FJD; 

 Assessoria Técnica Gerencial, serviço que tem como objetivo assessorar os negócios e 

alavancá-los por meio de apoio direto na gestão dos empreendimentos; 
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 Articulação para Projetos de Mudanças Climáticas, por meio de um consultor 

contratado para orientar os interessados em propor projetos florestais de carbono, 

assim como articulando-os com investidores potenciais; 

 Promotoras Legais Populares, serviços de facilitação do acesso aos serviços públicos, 

levando as questões de direitos sociais e cidadania para a população e trazendo o Estado 

para perto dela. Esse serviço será prestado de forma independente dos demais serviços 

do FJD e será oferecido para toda a população da área de influência do Plano de 

Desenvolvimento Local da Região do AHE Jirau. 

 

INVESTIMENTOS NÃO REEMBOLSÁVEIS O Fundo Jirau de Desenvolvimento utilizará 

investimentos sem expectativas de reembolso para a formação e o fortalecimento do capital 

humano, desenvolvimento institucional, para a proteção de florestas, por meio de pagamento 

por serviços ambientais (PSA), e para as atividades vinculadas ao Plano de Desenvolvimento 

Local. 

 

 Formação e fortalecimento do capital humano: 

 Aperfeiçoamento Técnico Profissional, por meio de apoio a projetos de 

capacitação técnica e profissional alinhados aos pilares do Plano; e 

 Bolsa de Ensino Médio, com o objetivo de melhorar as condições de vida das 

famílias em áreas rurais para que possam romper com a pobreza intergeracional, 

aumentando a escolaridade das novas gerações e reduzindo o êxodo rural. 

 Desenvolvimento e Fortalecimento Institucional, por meio de recursos para o 

desenvolvimento e fortalecimento da gestão institucional de grupos em formação, 

associações, cooperativas e redes. 

 Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), aos proprietários rurais pela preservação 

conservação da vegetação nativa, da vida silvestre e do ambiente natural;  

 Serviços de comunicação, articulação e monitoramento, apoiando atividades 

vinculadas à implementação do Plano: 

 Indicadores de Monitoramento, provendo os atores locais com dados e 

informações da região que possam subsidiar análises e tomadas de decisão sobre os 

rumos do desenvolvimento da região do AHE Jirau; 
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 Espaços de Articulação, apoiando a constituição de espaços democráticos, 

permitindo e potencializando sua consolidação e institucionalização ao longo do 

tempo; 

 Serviços de Comunicação, apoiando os esforços de comunicação do Fundo Jirau de 

Desenvolvimento, contemplando potencialmente desde reuniões comunitárias, até 

ações na mídia e etc. 

 

 

5.6.4. TERRITÓRIO 

 

O território de abrangência do Plano, bem como para o Fundo, está circunscrito aos distritos 

de Jaci Paraná, Mutum Paraná, Abunã, e Fortaleza do Abunã, no município de Porto Velho – 

Rondônia. 

 

A demografia do território sugerido possui as seguintes características principais: 

 

 

 

 

5.6.5. MODELO INSTITUCIONAL 

 

Considerando os produtos e públicos acima descritos, o marco legal nacional e as 

experiências analisadas, a proposta para a estrutura do fundo é composta por: 

 uma associação civil qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público (OSCIP), benefício criado pela Lei nº 9.790/99; e  

Região População (em 2010)

Brasil 190.755.799

Rondônia 1.562.409

Porto Velho 428.527

Território do Plano 21.804

Abunã 1.648

Fortaleza do Abunã 450

Jaci Paraná 13.131

Mutum Paraná 6.575
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 de uma instituição financeira como gestora dos recursos financeiros aportados pela 

ESBR e parceiros. Esta instituição será responsável pela gestão dos recursos do 

Fundo, com a função de investir os recursos da instituição combinando segurança e 

rentabilidade.  

 

Esta estrutura permite a execução de ações de microcrédito aliadas à assessoria técnica e ao 

desenvolvimento de projetos sociais. Ao mesmo tempo, possibilita a integração de ações em 

parceria com órgãos públicos, o que potencializa as ações do Fundo. O corpo administrativo da 

instituição deverá estar sediado no seu território de abrangência, possuir amplo conhecimento 

da realidade local, além de capacidade técnica para executar as operações previstas neste 

documento. A formação do capital humano do Fundo se coloca como desafio a ser enfrentado 

antes de iniciar a operação. Será necessário habilitar os colaboradores para trabalharem com 

um modelo de gestão de fundo com finalidade específica como este. Selecionar os 

colaboradores adequados, contribuir com a sua formação, e retê-los ao longo do tempo de 

atuação do Fundo são questões fundamentais para a operação satisfatória da ferramenta. 

 

5.6.6. MODELO OPERACIONAL 

 

A estrutura organizacional e operacional da OSCIP deve contar com as seguintes instâncias: 

 

 Conselho de Administração: responsável por definir as diretrizes da organização, 

contratar e acompanhar os trabalhos do gerente executivo. Trata-se da instância 

superior do Fundo, de aprovação da estratégia, coordenação e monitoramento das 

atividades da equipe executiva, sendo o centro da sua governança. Seu papel é 

garantir a qualidade da gestão dos recursos da instituição, assim como sua 

administração transparente, o que inclui a comunicação - não só do aspecto 

econômico-financeiro -, mas também de suas ações, resultados e aprendizados. 

 

 Conselho Fiscal: responsável por fiscalizar as demonstrações contábeis e as 

práticas de gestão financeira da instituição, e aprovar as contas e os relatórios de 

auditoria externa. 
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 Equipe executiva: Composta pela diretoria executiva e três gerências responsáveis 

pelo desenvolvimento das atividades da organização. 

 

O dimensionamento da estrutura teve como base os dados populacionais e de públicos 

beneficiários, bem como com a duração prevista de 15 anos do FJD. 

 

 

5.6.7. PROJEÇÕES FINANCEIRAS 

 

A proposta de fundo aqui contemplada prevê a duração de quinze anos em uma estrutura 

financeira de amortização (ou sinking fund, em inglês), ou seja, ao final deste período seus 

recursos terão sido esgotados e o fundo será finalizado. Assim, para as projeções financeiras foi 

considerado o período no qual deverão ser utilizados os recursos inicialmente aportados, 

previstos no valor total de R$ 33 milhões de reais. De qualquer forma, o fundo poderá captar 

novos recursos, tanto de empréstimos como de doações, para ampliar sua atuação, caso seja o 

interesse de seus conselheiros. 

 

 Premissas utilizadas: 

 

 Considerou-se uma taxa de desconto de 5%; 

 Considerou-se que o aporte de capital será realizado no valor total no momento 

de criação do FJD, de forma que seus rendimentos contribuam para a aplicação 

dos mesmos. 

 O dimensionamento de recursos humanos, despesas administrativas e 

imobilizado foram estimados para atender os públicos beneficiários do FJD. 

 

Abaixo encontra-se a estimativa de fluxo de caixa do Fundo (em R$x 1.000) e sua alocação 

financeira (em R$ x 1.000.000), por tipo de uso: 

 

FLUXO DE CAIXA (em milhares de reais) 
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ALOCAÇÃO DE RECURSOS (em milhões de reais) 

Administrativo R$ 8,4 21% 

Serviços financeiros R$ 2,6 6% 

Serviços de assistência e cidadania R$ 14,6 36% 

Investimentos não reembolsáveis R$ 9,9 24% 

Serviços de comunicação, articulação e 
monitoramento 

R$ 5,2  13% 

 

 

5.6.8. APORTE E ORIGEM DOS RECURSOS 

 

A proposta de estruturação de um Fundo para a região de Jirau é anterior ao início dos trabalhos 

da FGV e já estava registrada nos documentos iniciais do Programa Básico Ambiental, no 

âmbito do Programa de Fomento às Atividades Produtivas, no valor estimado de R$ 30 milhões 

de reais.  

 

Ao longo da execução dos trabalhos da FGV, foram identificadas algumas possíveis fontes de 

recursos e oportunidades de alavancagem de esforços para a implementação do Plano e 

estruturação do Fundo, com destaque para a linha de Investimento Social Empresarial – ISE, do 

BNDES (R$ 50 milhões) e para a oportunidade de estruturação da cadeia da madeira por meio 

do planejamento da supressão da vegetação do empreendimento. 

 

5.6.9. DESAFIOS 
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Além dos desafios intrínsecos à sua estruturação, existem desafios estratégicos para que o 

Fundo seja de fato uma ferramenta indutora do Plano de Desenvolvimento Local para a região 

do AHE Jirau, tais como (i) a integração com os espaços locais de articulação; (ii) a articulação 

com políticas públicas; e (iii) o diálogo com a realidade local. 

 

A integração com os espaços locais de articulação deve se dar, de um modo geral, como 

forma de garantir que as ações do Fundo estejam em acordo com a realidade local. Para o 

espaço de articulação específico, proposto no âmbito do Plano de Desenvolvimento Local, a 

integração deverá se dar de forma mais orgânica, com a participação de representantes  desse 

Espaço no Conselho de Administração do Fundo. Além disso, é também proposto que parte das 

prioridades de atuação dos investimentos não reembolsáveis do FJD sejam indicadas pelo 

colegiado do Espaço de Articulação do Plano.  

 

A articulação com políticas públicas – item essencial no Plano de Desenvolvimento Local da 

Região do AHE Jirau, deve ser observada e acompanhada de perto pelos gestores do Fundo, 

sendo o mesmo uma ferramenta estratégica de alavancagem de recursos para a região. A 

atuação do Fundo deve ser considerada e planejada dentro do contexto territorial local, no 

âmbito da promoção do desenvolvimento local. A articulação da atuação do Fundo com as 

políticas públicas poderá potencializar os impactos do Fundo, tornando a aplicação dos 

recursos, tanto públicos quanto privados, mas eficiente. Nas experiências analisadas foi 

observado que os fundos de sucesso contam, mesmo durante a sua operação, com apoio e 

participação do governo.  

 

A promoção do Desenvolvimento Local não contempla somente a questão econômica. É preciso 

promover o acesso à cidadania na região. Nesse sentido, o efetivo diálogo com a realidade 

local, por meio da observação do perfil da população, das vocações da região e das políticas 

públicas, é estratégico tanto para a apropriação dos resultados e aprendizados gerados a partir 

da implementação do Fundo Jirau de Desenvolvimento, quanto para o consequente ajuste de 

rumos por meio das ferramentas disponíveis. 
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A estrutura de atuação proposta para o Fundo Jirau de Desenvolvimento deve ser combinada 

com outros fatores para o sucesso desta ferramenta, destacando-se que o foco de sua atuação e 

seus objetivos devem estar claros para seus membros, para a sociedade e para os demais atores. 

Nesse sentido, participação efetiva da comunidade local na estruturação e gestão do Fundo 

e na articulação de parcerias com os governos e outras instituições deve ser priorizada ao longo 

das próximas etapas do trabalho. 

 

Espera-se que o modelo e as práticas de gestão do Fundo Jirau de Desenvolvimento sirvam de 

incentivo para atrair novos doadores no futuro, o que permitiria inclusive, a ampliação dos 

horizontes e do escopo deste Fundo. 

 
5.7. VALIDAÇÃO 

 

Durante o processo de construção e aprofundamento do plano, mais de 150 atores foram 

consultados, abrangendo atores e lideranças locais, agricultores e produtores rurais, 

pescadores, garimpeiros, secretários municipais e estaduais, promotores públicos, técnicos de 

diversos ministérios e instituições federais, empresários, funcionários da ESBR, entre outros.  

Estas consultas contribuíram tanto para o aprofundamento da proposta do Plano quanto para 

sua validação junto a atores e instituições locais.  

 

Em geral, os atores reiteraram a pertinência do Plano, mas apontaram a necessidade de uma 

mudança de cultura da região e da articulação de muitos esforços e atores para o sucesso de 

sua implementação. É reconhecido o diálogo do Plano com as vocações locais e a riqueza da 

perspectiva integrada das ações propostas, especialmente no que diz respeito ao 

desenvolvimento de cadeias produtivas vinculado aos aspectos de desenvolvimento humano e 

social. Entretanto, é ressaltada a ousadia da proposta e a dimensão dos desafios a serem 

enfrentados para uma mudança de modelo mental vigente, de transição para uma economia 

que tenha como base o uso sustentável dos recursos naturais. 

 
 

6. Considerações Finais 
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A oportunidade que se apresenta com a inserção de um grande empreendimento em uma 

região como a Amazônia embute questionamentos coincidentes aos trazidos pelo Programa de 

Aceleração do Crescimento, o carro-chefe da política de desenvolvimento nacional dos últimos 

anos: Qual o desenvolvimento que queremos para o Brasil? Como garantir que a estratégia 

adotada para o crescimento econômico do país traga efetivamente um desenvolvimento social, 

humano, cultural e ambiental de qualidade?  

 

Em última instância, a inserção de grandes empreendimentos precisa e pode complementar os 

esforços federais, estaduais e municipais voltados ao desenvolvimento nacional. É uma janela 

de oportunidade de potencializar o que já existe, de agregar instituições e atores, de atrair 

recursos e técnicas de ponta, de oferecer espaços inteligentes e inovadores de discussão 

democrática, de forma a alcançar resultados localizados que podem no futuro ser replicados 

para outras regiões do país. O Plano de Desenvolvimento Local para a região do AHE Jirau 

vem assim ao encontro das políticas públicas existentes e operantes na região. Ele 

complementa os esforços de desenvolvimento territorial e nacional, e se alimenta deles.  

 

Os incidentes vividos em Jirau, Santo Antônio e algumas outras grandes obras nos últimos anos 

aponta para a necessidade de se pensar em conjunto, de trocar experiências, de juntar esforços. 

O desafio não pode ser indivivual. A resposta passa, sem dúvida, por uma intensa e contínua 

articulação institucional, pelo apoio técnico e de capacitação para a região, e principalmente, 

do respeito e atenção às vocações e potencialidades locais. A expectativa quanto ao papel da 

empresa é de articulação e mobilização de esforços institucionais, políticos e financeiros para 

a estruturação do desenvolvimento local. Sua responsabilidade empresarial com o futuro da 

região onde se insere passa por usar seu poder de articulação e sua expertise a serviço de um 

bem público, no qual ela é um dos atores responsáveis. 

 

O Plano é, sem dúvida, uma proposta inovadora, que pretende inaugurar uma nova fase de 

implantação de hidrelétricas na Amazônia e no Brasil. Inovadora por propor estratégias ainda 

não experimentadas na região. O Plano demanda esforço de articulação, mas pode ser de 

simples implementação, uma vez que propõe ferramentas e tecnologias já existentes. O maior 
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desafio é o esforço e envolvimento efetivo de todos, é a pactuação e o comprometimento de 

todos com o futuro.  

 

 

 

 

 

O correr da vida embrulha tudo.  

A vida é assim: esquenta e esfria,  

aperta e daí afrouxa,  

sossega e depois desinquieta.  

O que ela quer da gente é coragem.  

Guimarães Rosa 


