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1. Como você enxerga o cenário atual em relação à instalação e operação de grandes empreendimentos na Amazônia?

2. quem são os atores-chave que devem ser envolvidos na instalação e operação desse tipo de empreendimento? 

3. Quais são as demandas desses atores-chave? Quais são os principais embates e pressões?

4. Quais são os mecanismos de consulta e participação que você conhece nesse contexto? São adequados? Por quê?

5. Qual é a relação entre os empreendimentos e as capacidades institucionais locais? Como isso pode ser trabalhado?

6. Como se dá o alinhamento dos empreendimentos (seu impacto e investimento social) com as políticas públicas nacionais? 

7. Na sua opinião, qual seria uma boa governança para que esse processo ocorra da melhor forma?

8. Você conhece algum exemplo de sucesso? Quais foram os fatores-chave para o sucesso?

9. Você conhece algum exemplo de insucesso? Quais foram os fatores-chave para o fracasso?

10. Como sua instituição tem buscado contribuir, direta ou indiretamente, para esses processos?

11. Se você pudesse dar 3 recomendações para que a instalação e operação tenha sucesso, quais seriam elas?

12. Na sua opinião, qual é a melhor fonte para obter informações relativas ao arcabouço regulatório desse tema?

13. O que você considera essencial para o aprofundamento da discussão em relação a esse tema?

14. Quais são os seus sonhos em relação ao cenário de instalação e operação de empreendimentos na Amazônia?

METODOLOGIA

Roteiro da entrevista



1. RESUMO EXECUTIVO



1. RESUMO EXECUTIVO

1.1. Diagnóstico atual 

COMUNICAÇÃO DO 
EMPREENDIMENTO

Desde a comunicação do 
empreendimento os 
territórios sofrem pressões e 
impactos socioambientais. 
Porém, observa-se que nem 
os empreendedores, nem os 
governos estão preparados 
para lidar com tais impactos, 
considerando os fatores: 
timing, capacidade de 
planejamento e institucional 
e investimentos adequados e 
articulados entre si.

L ICENCIAMENTO E  
CONSTRUÇÃO

Os processos de licenciamento 
contam com baixa articulação 
governamental. A análise e 
mensuração dos impactos é falha e 
as condicionalidades não 
apresentam relação lógica com os 
mesmos. O território sofre com 
aumento populacional brusco, 
baixos investimentos em 
infraestrutura e pressão sobre 
serviços básicos. Nesta etapa, há 
uma concentração de investimento 
social por parte do empreendedor, 
pois congrega um percentual do 
valor do empreendimento, bem 
como recursos voluntários. Alta 
geração de receitas, por meio de 
ICMS e ISS, normalmente.

OPERAÇÃO 

Nesta etapa há um agravamento 
da dependência financeira do 
poder público local em relação 
ao empreendimento, em forma 
de receitas tributárias. A 
população continua vendo o 
empreendimento como 
oportunidade de geração de 
empregos e renda, mesmo que 
por meio de pequenos negócios 
relacionados à cadeia de valor. 
Normalmente o investimento 
social diminui, pois passa a ter 
como referência o faturamento 
do negócio. O tipo de imposto 
arrecadado na operação 
depende da natureza do 
empreendimento.

PREPARAÇÃO E  
PLANEJAMENTO

Nesta etapa trabalha-se a 
preparação do território 
para a chegada do 
empreendimento. É uma 
fase de extrema 
importância e que, em 
muitas vezes, é 
negligenciada.



1. RESUMO EXECUTIVO

1.1. Diagnóstico atual 

DESMOBIL IZAÇÃO

São poucos os empreendedores 
que antecipam, efetivamente, o 
planejamento desta etapa. O 
que ocorre, normalmente, são 
governos locais totalmente 
dependentes financeiramente, 
com economia não-
diversificada. O aumento das 
receitas ao longo do ciclo de 
vida é incorporado como 
custeio e não são feitos 
investimentos estruturantes. 
Nesta etapa observa-se uma 
queda de investimentos, postos 
de trabalho e de geração de 
impostos.

Fatores transversais:
o Baixa capacidade institucional local;
o Baixa articulação entre instâncias governamentais;
o Descrença e má utilização dos mecanismos participativos;
o Ausência de visão de longo prazo por parte de governos e empreendedores.



1. RESUMO EXECUTIVO

1.2. Arcabouço regulatório 

Os entrevistados mencionam fontes governamentais oficiais como a principal referência para obter e se 
atualizar em relação ao arcabouço regulatório:

o Constituição Federal: competência dos três níveis de poder “proteger o meio ambiente e combater a 
poluição em qualquer de suas formas” e “preservar as florestas, a fauna e a flora”;

o Emenda Constitucional 42/2003: defende que a ordem econômica deve assegurar a todos existência 
digna, a partir dos princípios de defesa do meio ambiente e observando o impacto ambiental dos 
produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação;

o Artigo 225 da Constituição: posicionamento do Brasil em relação à Estratégia Mundial para a 
Conservação, lançada em 1980 pela União Internacional para a Conservação da Natureza e dos 
Recursos Naturais (IUCN, na sigla em inglês), realizado com apoio e financiamento da ONU;

o Lei 9.985/2000: define juridicamente importantes conceitos a serem levados em conta durante a 
implantação de políticas públicas ou de grandes empreendimentos, como as características de 
"unidade de conservação", "preservação", "manejo" e "zona de amortecimento".



1. RESUMO EXECUTIVO

1.2. Arcabouço regulatório 

Fonte para legislação federal: http://www4.planalto.gov.br/legislacao
o Constituição Federal: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
o Código Florestal: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm
o Código das Águas: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D24643.htm
o Código de Minas: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0227.htm
o Estatuto do Índio: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6001.htm
o Estatuto da Terra: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4504.htm
o Estatuto da Cidade: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10257.htm

Fonte para as constituições estaduais: http://www4.planalto.gov.br/legislacao/legislacao-
estadual/constituicoes-estaduais#content

Fonte para legislações estaduais: http://www4.planalto.gov.br/legislacao/legislacao-
estadual/constituicoes-estaduais#content
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http://www4.planalto.gov.br/legislacao/legislacao-estadual/constituicoes-estaduais#content
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1. RESUMO EXECUTIVO

1.3. Identificação de problemas e entraves

Baixa articulação entre governos para análise de impactos e construção de planejamento regional.

Baixa efetividade dos mecanismos de participação popular e fragilidade do tecido social local.

Timings inadequados de investimento (públicos e privados), não atuando na prevenção dos impactos negativos.

Baixa capacidade institucional dos governos, principalmente municipais.

Baixa articulação das políticas nas três instâncias e baixo alinhamento do investimento social a políticas públicas.

Relações desiguais (capital humano e capacidade de investimento), o que torna o processo decisório enviesado. 

Específicos
 Forte presença das esferas federal e estadual, em áreas que são de sua competência;
 Presença de populações indígenas, quilombolas e ribeirinhas;
 Existência de áreas de preservação, tais como FLOTAs, FLONAs e RESEX.



1. RESUMO EXECUTIVO

1.4. Mapeamento de experiências e lições aprendidas

Foram citadas as seguintes experiências, que trazem aprendizados tanto do ponto de vista de erros, 
quanto acertos:

o Hidrelétrica de Belo Monte: baixo envolvimento local e decisões centralizadas por parte do governo federal. Além 
disso, timing de entrada no território e envolvimento das populações afetadas foi errado, contou com pressões do 
cronograma de obras e não privilegiou a ampla participação. 

o Alcoa em Juruti (PA): trabalhou fortemente a questão do planejamento, construção de indicadores, 
empoderamento e fortalecimento do tecido social. Mas o processo de transição e saída da empresa e 
empoderamento da população não foi suficiente para manter a visão de futuro criada. Com a saída do 
empreendedor da coordenação direta das atividades não houve sustentação suficiente.

o Votorantim Cimentos em Primavera (PA): Foco na articulação com o poder público local e realização de 
investimento semente em questões estruturantes, como Plano Diretor e de Saneamento, Educação e combate à 
violação de direitos infanto-juvenis. O contraponto, neste caso, está na descontinuidade da gestão pública local, 
pois durante o período de parceria houve mudança de gestão. Importante mencionar que as estratégias 
empresariais de fortalecimento das capacidades devem focar em técnicos e funcionários de carreira, como forma 
de minimizar tais descontinuidades.



1. RESUMO EXECUTIVO

1.4. Mapeamento de experiências e lições aprendidas

o Vale em Paragominas (GO): destaque para a participação efetiva do governo local e sua capacidade institucional, 
bem como da articulação com o empreendedor, a partir de uma estratégia clara de fortalecimento do capital 
institucional.

o BR-163: realização de diagnóstico de impacto socioambiental regional. Foi formado um grupo interministerial e 
que contemplava as três esferas (municipal, estadual e federal). Houve falhas posteriores, de implementação, mas 
como modelo, foi dado como válido.

o Projeto S11D em Canaã de Carajás: realização de diagnóstico para mensurar impactos sociais e articulação com o 
poder público para planejamento e investimento em infraestrutura, como saneamento. Articulação junto ao 
Ministério das Cidades e Funasa. Nenhuma das duas instituições ofereciam solução para este perfil de município, 
em função da quantidade de habitantes.



Articular o investimento social privado com políticas públicas federais, principalmente.

1. RESUMO EXECUTIVO

1.4. Mapeamento de experiências e lições aprendidas

Atuar no fortalecimento do capital social e realizar diálogos efetivos com a população local. É essencial ouvir!

Atuar no fortalecimento de Conselhos Municipais.

Atuar no fortalecimento das capacidades institucionais, principalmente dos servidores públicos de carreira.

Buscar alinhar o investimento social a políticas públicas nos três âmbitos e utilizá-lo como recurso semente.

Realizar investimentos estruturantes (combinando recursos públicos e privados), observando o timing.

Lições aprendidas

Estimular a atuação regionalizada, de forma que as capacidades locais sejam fortalecidas em rede.



1. RESUMO EXECUTIVO

1.5. Mapeamento institucional dos atores chaves

Foram citados os seguintes atores-chave principais:

o Governos (esferas municipal, estadual e federal)

o Ministério do Meio Ambiente

o Ministério Público

o Câmara Municipal de Vereadores

o Órgãos ambientais, com destaque para o IBAMA

o Conselhos Municipais Setoriais

o Empreendedor (nacional ou internacional, público ou privado)

o Financiadores

o Terceiro Setor

o Ambientalistas

o População em geral



1. RESUMO EXECUTIVO

1.6. Recomendações iniciais e encaminhamentos para a continuidade da construção das diretrizes

1

Fortalecer o capital institucional de forma a qualificar o olhar de planejamento, gestão e 
parcerias.

2 Respeitar o capital social local e trabalhar para fortalecê-lo. É essencial ouvir os envolvidos e 
não chegar com opiniões e “pacotes” prontos. Incluir os impactados na governança!

4 Trabalhar a articulação entre as políticas públicas nas três instâncias e o investimento social 
privado, buscando complementaridades.

5 Equação complexa: organizar as demandas locais e definir prioridades, a partir dos impactos 
mapeados, do timing necessário e da capacidade de investimentos.

6

Realizar diagnóstico socioambiental participativo que inclua a análise e mensuração dos 
impactos do empreendimento, bem como as necessidades da localidade.

Recomendações iniciais

3 Utilizar referências e parâmetros das políticas federais e estaduais e garantir a efetividade da 
governança em relação à definição e acompanhamento dos investimentos.



1. RESUMO EXECUTIVO

1.6. Recomendações iniciais e encaminhamentos para a continuidade da construção das diretrizes

1

Escolha de um ou mais empreendimentos para implementação das diretrizes e publicação da 
experiência, com ampla divulgação junto ao empresariado, governos e sociedade.

2 Desenvolvimento de parâmetros claros de análise, mensuração e mitigação de impactos 
sociais gerados a partir de grandes empreendimentos no território amazônico.

3 Parceria com governos estaduais para replicação da iniciativa de implantação dos fundos de 
desenvolvimento regionais de desenvolvimento, a partir de iniciativa do Pará.

4 Criação de um evento que una empreendedores e governos. O cenário de conflito pode 
significar uma oportunidade de construção de soluções efetivas.

5

Análise de convergências e divergências entre os grupos de trabalho deste projeto e promoção 
de um evento para produção de consensos, com especial atenção as políticas públicas.

Encaminhamentos para continuidade da construção das diretrizes
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2. DIAGNÓSTICO ATUAL E CENÁRIOS FUTUROS 

2.1. Diretrizes públicas e empresariais que interagem com o tema

Do ponto de vista das diretrizes públicas existem quatro possibilidades de atuação em relação ao tema:

o Atuação centralizada: as decisões a respeito do empreendimento são tomadas nas instâncias federal 
e/ou estadual, sem efetivo envolvimento do governo local e da população;

o Atuação descentralizada: o processo de instalação é liderado pela instância municipal, com baixo 
envolvimento das instâncias estadual e/ou federal;

o Atuação articulada (governamental): as três instâncias governamentais (municipal, estadual e federal) 
atuam de forma articulada, mas não envolvem o empreendedor e/ou a população de forma aberta e 
transparente;

o Atuação articulada (envolvimento amplo): as três instâncias governamentais (municipal, estadual e 
federal) atuam de forma articulada e envolvem o empreendedor e a população em todo o processo 
de tomada de decisão em relação ao empreendimento.



2. DIAGNÓSTICO ATUAL E CENÁRIOS FUTUROS 

2.1. Diretrizes públicas e empresariais que interagem com o tema

Do ponto de vista das diretrizes privadas existem quatro possibilidades de atuação em relação ao tema:

o “Projeto de gaveta”: atuação de curto prazo, desalinhada aos impactos socioambientais do 
empreendimento e às demandas e necessidades da população e governos locais;

o “Atuação de balcão”: atuação de curto prazo e que, embora responda à demandas pontuais, tanto do 
governo local, quanto da população, não gera resultados e impactos efetivos;

o Investimento social tradicional: atuação dissociada dos impactos socioambientais do empreendimento 
e que não enfrenta, efetivamente, as questões estruturais geradas a partir do empreendimento;

o Investimento social articulado a políticas públicas: atuação que considera uma análise clara e objetiva 
dos impactos socioambientais do empreendimento e busca combinar o investimento social privado 
ao investimento publico proveniente das três instâncias (municipal, estadual e federal), obtendo 
resultados de cunho perene e estruturante.



2. DIAGNÓSTICO ATUAL E CENÁRIOS FUTUROS 

2.1. Diretrizes públicas e empresariais que interagem com o tema

Importante!
Tanto do ponto de vista público, quanto empresarial, o momento de entrada no território é relatado como 

crucial para o sucesso dos trabalhos. Nesse sentido, tanto empresas, quanto governos, compartilham da 

dificuldade de obter recursos para investimento em questões mais estruturantes, em uma atuação que 

combine recursos públicos e privados. Neste momento inicial, os impactos (negativos e positivos) e 

benefícios ainda não estão claros, mas a necessidade de investimento é premente. A antecedência de 

entrada deve ser avaliada juntamente com a análise de impactos, sendo proporcional aos desafios e 

suficiente para mitigá-los ou evitá-los.

Um agravante que deve ser observado em relação a este ponto diz respeito a empreendimentos que são 

conduzidos por diferentes empresas. Com isso, pode ocorrer que uma empresa tenha que lidar com 

passivos ambientais ou sociais deixados pela empresa da etapa anterior. Durante as negociações, é 

necessário considerar esta análise, bem como um plano de mitigação.



2. DIAGNÓSTICO ATUAL E CENÁRIOS FUTUROS 

2.2. Arcabouço regulatório

Os entrevistados mencionam fontes governamentais oficiais como a principal referência para obter e se 
atualizar em relação ao arcabouço regulatório:

o Constituição Federal: competência dos três níveis de poder “proteger o meio ambiente e combater a 
poluição em qualquer de suas formas” e “preservar as florestas, a fauna e a flora”;

o Emenda Constitucional 42/2003: defende que a ordem econômica deve assegurar a todos existência 
digna, a partir dos princípios de defesa do meio ambiente e observando o impacto ambiental dos 
produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação;

o Artigo 225 da Constituição: posicionamento do Brasil em relação à Estratégia Mundial para a 
Conservação, lançada em 1980 pela União Internacional para a Conservação da Natureza e dos 
Recursos Naturais (IUCN, na sigla em inglês), realizado com apoio e financiamento da ONU;

o Lei 9.985/2000: define juridicamente importantes conceitos a serem levados em conta durante a 
implantação de políticas públicas ou de grandes empreendimentos, como as características de 
"unidade de conservação", "preservação", "manejo" e "zona de amortecimento".



2. DIAGNÓSTICO ATUAL E CENÁRIOS FUTUROS 

2.2. Arcabouço regulatório

Fonte para legislação federal: http://www4.planalto.gov.br/legislacao
o Constituição Federal: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
o Código Florestal: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm
o Código das Águas: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D24643.htm
o Código de Minas: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0227.htm
o Estatuto do Índio: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6001.htm
o Estatuto da Terra: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4504.htm
o Estatuto da Cidade: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10257.htm

Fonte para as constituições estaduais: http://www4.planalto.gov.br/legislacao/legislacao-
estadual/constituicoes-estaduais#content

Fonte para legislações estaduais: http://www4.planalto.gov.br/legislacao/legislacao-
estadual/constituicoes-estaduais#content
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6001.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4504.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10257.htm
http://www4.planalto.gov.br/legislacao/legislacao-estadual/constituicoes-estaduais#content
http://www4.planalto.gov.br/legislacao/legislacao-estadual/constituicoes-estaduais#content


2. DIAGNÓSTICO ATUAL E CENÁRIOS FUTUROS 

2.3. Atores-chave envolvidos

Foram citados os seguintes atores-chave principais:

o Governos (esferas municipal, estadual e federal)

o Ministério do Meio Ambiente

o Ministério Público

o Câmara Municipal de Vereadores

o Órgãos ambientais, com destaque para o IBAMA

o Conselhos Municipais Setoriais

o Empreendedor (nacional ou internacional, público ou privado)

o Financiadores

o Terceiro Setor

o Ambientalistas

o População em geral



2. DIAGNÓSTICO ATUAL E CENÁRIOS FUTUROS 

2.4. Experiências e práticas existentes

Os entrevistados foram unânimes em mencionar que se trata de um processo em construção e de 
constante aprendizado, mas explicitam alguns fatores-críticos de sucesso, a saber:

o Articulação das três instâncias governamentais (municipal, estadual e federal);

o Transparência e participação popular efetiva (formato, horários e quantidade adequados);

o Análise prévia, qualificada e regional dos impactos socioambientais;

o Planejamento dos investimentos do empreendedor baseado na análise de impactos socioambientais;

o Definição de estratégia clara de saída no momento de chegada;

o Combinação de diversas fontes de recursos (públicas e privadas) e fortalecimento das políticas públicas;

o Investimento em questões estruturantes e com timing adequado para prevenir impactos negativos;

o Formalização de ações, valores, fontes e governança relacionados aos investimentos previstos (os fundos 
municipais e regionais de desenvolvimento são uma possibilidade);

o Comunicação clara das responsabilidades de cada envolvido, inclusive em relação a investimentos;

o Utilização do investimento do empreendedor como semente para potencializar outros recursos;

o Fortalecimento do tecido social e das capacidades institucionais locais.



2. DIAGNÓSTICO ATUAL E CENÁRIOS FUTUROS 

2.4. Experiências e práticas existentes

Foram citadas as seguintes experiências, que trazem aprendizados tanto do ponto de vista de erros, 
quanto acertos:

o Hidrelétrica de Belo Monte: baixo envolvimento local e decisões centralizadas por parte do governo federal. Além 
disso, timing de entrada no território e envolvimento das populações afetadas foi errado, contou com pressões do 
cronograma de obras e não privilegiou a ampla participação. 

o Alcoa em Juruti (PA): trabalhou fortemente a questão do planejamento, construção de indicadores, 
empoderamento e fortalecimento do tecido social. Mas o processo de transição e saída da empresa e 
empoderamento da população não foi suficiente para manter a visão de futuro criada. Com a saída do 
empreendedor da coordenação direta das atividades não houve sustentação suficiente.

o Votorantim Cimentos em Primavera (PA): Foco na articulação com o poder público local e realização de 
investimento semente em questões estruturantes, como Plano Diretor e de Saneamento, Educação e combate à 
violação de direitos infanto-juvenis. O contraponto, neste caso, está na descontinuidade da gestão pública local, 
pois durante o período de parceria houve mudança de gestão. Importante mencionar que as estratégias 
empresariais de fortalecimento das capacidades devem focar em técnicos e funcionários de carreira, como forma 
de minimizar tais descontinuidades.



2. DIAGNÓSTICO ATUAL E CENÁRIOS FUTUROS 

2.4. Experiências e práticas existentes

o Vale em Paragominas (GO): destaque para a participação efetiva do governo local e sua capacidade institucional, 
bem como da articulação com o empreendedor, a partir de uma estratégia clara de fortalecimento do capital 
institucional.

o BR-163: realização de diagnóstico de impacto socioambiental regional. Foi formado um grupo interministerial e 
que contemplava as três esferas (municipal, estadual e federal). Houve falhas posteriores, de implementação, mas 
como modelo, foi dado como válido.

o Projeto S11D em Canaã de Carajás: realização de diagnóstico para mensurar impactos sociais e articulação com o 
poder público para planejamento e investimento em infraestrutura, como saneamento. Articulação junto ao 
Ministério das Cidades e Funasa. Nenhuma das duas instituições ofereciam solução para este perfil de município, 
em função da quantidade de habitantes.



2. DIAGNÓSTICO ATUAL E CENÁRIOS FUTUROS 

2.5. Atores-chave e espaços a envolver para aprimoramento 

Há três questões que são citadas recorrentemente como foco e oportunidades para aprimoramento em 
relação aos atores-chave:

Fortalecimento das capacidades institucionais
O governo municipal é o principal agente de desenvolvimento e deve ser o indutor das políticas e prioridades. Sua
baixa capacidade faz com que fique mais suscetível a flexibilizar condicionalidades, tendo em vista os interesses
financeiros relacionados ao aumento da receita para o município que um grande empreendimento possibilita.

Articulação entre instâncias governamentais
O envolvimento do estado pode ampliar a qualidade da análise dos impactos socioambientais e estruturar
adequadamente um planejamento que previna tais impactos, no tempo adequado. A federal não é vista como uma
instância que prioriza o diálogo local.

Fortalecimento do tecido social e dos processos participativos
De forma quase unânime, os processos formais de participação popular são citados como atividades pro forma, como
uma etapa para aprovação do empreendimento, e não como escuta efetiva para que as demandas sejam
consideradas. A questão central, neste ponto, não está no mecanismo de participação em si, nem em seu desenho
institucional, mas na forma como são efetivados os espaços de consulta e participação.



2. DIAGNÓSTICO ATUAL E CENÁRIOS FUTUROS 

2.6. Aprofundamentos necessários ao debate

São questões-chave que devem ser observadas para o aprofundamento deste tema:

o Como contribuir para que os processos de licenciamento sejam mais participativos, mais efetivos e 
menos morosos?

o Como realizar análises e diagnósticos de impactos sociais de forma mais objetiva? Que parâmetros 
deve-se considerar? Quem deve participar? 

o Como desenvolver ações mitigatórias que coordenem esforços e recursos públicos e privados?

o Os modelos de cooperação técnica entre empreendedores e ministérios são viáveis em escala?

o O modelo de desenvolvimento de fundos de desenvolvimento regionais é viável em escala?



3. ANÁLISE DAS DEMANDAS



3. ANÁLISE DAS DEMANDAS

3.1. Fatores de pressão em relação aos empreendimentos

Os fatores de pressão estão relacionados às etapas de implantação dos empreendimentos:

Preparação e planejamento

o Expectativas, por parte dos governos, em relação ao aumento de receitas;

o Início da mobilização por parte do terceiro setor e órgãos ambientais;

o Risco de corrupção por parte de agentes públicos e privados.



3. ANÁLISE DAS DEMANDAS

3.1. Fatores de pressão em relação aos empreendimentos

Os fatores de pressão estão relacionados às etapas de implantação dos empreendimentos:

Comunicação da construção do empreendimento

o Especulação imobiliária;

o Questões fundiárias e relacionadas ao uso da terra;

o Falta de clareza de responsabilidades e pressão para que o empreendedor realize, inclusive, 
investimentos que são de responsabilidade dos governos;

o Expectativas por parte da população em relação à geração de empregos e oportunidades de renda.



3. ANÁLISE DAS DEMANDAS

3.1. Fatores de pressão em relação aos empreendimentos

Licenciamento e construção

o Longos processos de licenciamento, o que pode gerar hesitação por parte do empreendedor. Neste ponto, 
é necessário separar a falta de recursos humanos qualificados por parte do governo, o que pode gerar 
morosidade, do tempo real necessário para que os impactos sejam mensurados. O tempo governamental e 
o tempo empresarial são distintos e isso deve ser considerado;

o Baixa capacidade de análise e de resposta em relação aos impactos socioambientais;
o Brusco aumento populacional, a partir do início da obra;
o Baixa qualidade dos processos participativos e pressão da sociedade para ser ouvida e considerada;
o Reconfiguração territorial, como consequência do aumento populacional e especulação imobiliária;
o Risco de tratativas inadequadas em relação a populações tradicionais;
o Sobrecarga e diminuição de qualidade nos serviços públicos, como educação, saúde e assistência;
o Sobrecarga na infraestrutura física local e regional, como estradas e ruas;
o Possibilidade de danos físicos em residências, a partir do aumento do fluxo de veículos grandes;
o Possibilidade de aumento de emissão de particulados, como poeira, causando implicações na saúde;
o Risco de violação de direitos, tanto relacionados a questões trabalhistas, quanto exploração sexual;
o Início de dependência financeira dos municípios em relação aos grandes empreendimentos.



3. ANÁLISE DAS DEMANDAS

3.1. Fatores de pressão em relação aos empreendimentos

Operação

o Em relação à etapa de construção, há brusca diminuição populacional;
o Agravamento da dependência financeira dos municípios em relação aos grandes empreendimentos;
o Necessidade de investimentos estruturantes e demanda, por parte dos governos locais, para que os 

empreendedores invistam em infraestrutura;
o Necessidade de manutenção da infraestrutura física local e regional, como estradas e ruas e falta de 

clareza de responsabilidades;
o Demanda, por parte do poder público, para aumento de receita em função dos altos custos 

relacionados à manutenção da máquina pública;
o Baixa qualidade e sobrecarga nos serviços públicos, como educação, saúde e assistência;
o Pressões gerais relacionadas à operação, a depender da natureza do empreendimento (questões 

ambientais e sociais).



3. ANÁLISE DAS DEMANDAS

3.1. Fatores de pressão em relação aos empreendimentos

Desmobilização

o Fechamento de postos de trabalho;
o Risco de “falência” dos pequenos e médios pertencentes à cadeia de valor do grande 

empreendimento;
o Falta de diversificação econômica e diversificação de fontes de receita, por parte dos municípios;
o Diminuição da população economicamente ativa;
o Risco de “falência” financeira do município, ancorado na geração de receitas pelo empreendimento;
o A partir da baixa arrecadação, piora na qualidade dos serviços básicos à população, tais como 

educação, saúde e assistência.



3. ANÁLISE DAS DEMANDAS

3.2. Problemas, entraves e desafios 

Baixa articulação entre governos para análise de impactos e construção de planejamento regional.

Baixa efetividade dos mecanismos de participação popular e fragilidade do tecido social local.

Timings inadequados de investimento (públicos e privados), não atuando na prevenção dos impactos negativos.

Baixa capacidade institucional dos governos, principalmente municipais.

Baixa articulação das políticas nas três instâncias e baixo alinhamento do investimento social a políticas públicas.

Relações desiguais (capital humano e capacidade de investimento), o que torna o processo decisório enviesado. 

Específicos
 Forte presença das esferas federal e estadual, em áreas que são de sua competência;
 Presença de populações indígenas, quilombolas e ribeirinhas;
 Existência de áreas de preservação, tais como FLOTAs, FLONAs e RESEX.



3. ANÁLISE DAS DEMANDAS

3.3. Cenários de conflitos

Crescimento econômico

Impacto socioambiental

CRESCIMENTO ECONÔMICO PARA 
POUCOS, IMPACTO SOCIOAMBIENTAL 

PARA MUITOS

Desenvolvimento para quem? Para quem o 
empreendimento gera valor?

LÓGICA DE DESENVOLVIMENTO NÃO-
BASEADA EM CRESCIMENTO ECONÔMICO

Como viabilizar este modelo na prática? 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Quem arca com os custos da diminuição 
dos impactos socioambientais? 

CRESCIMENTO ECONÔMICO
A QUALQUER CUSTO

Os riscos e impactos são aceitáveis, legais 
e legítimos?

O cenário de conflitos é 
gerado a partir de 
diferentes concepções 
acerca do conceito de 
desenvolvimento.

Os atores tanto acreditam 
em diferentes formas de 
atingir o desenvolvimento, 
quanto têm respostas 
diferentes para as questões 
colocadas em cada modelo.



3. ANÁLISE DAS DEMANDAS

3.4. Lições aprendidas a partir das experiências

Articular o investimento social privado com políticas públicas federais, principalmente.

Atuar no fortalecimento do capital social e realizar diálogos efetivos com a população local. É essencial ouvir!

Atuar no fortalecimento de Conselhos Municipais.

Atuar no fortalecimento das capacidades institucionais, principalmente dos servidores públicos de carreira.

Buscar alinhar o investimento social a políticas públicas nos três âmbitos e utilizá-lo como recurso semente.

Realizar investimentos estruturantes (combinando recursos públicos e privados), observando o timing.

Estimular a atuação regionalizada, de forma que as capacidades locais sejam fortalecidas em rede.



3. ANÁLISE DAS DEMANDAS

3.5. Experiências a serem observadas 

As experiências abaixo representam casos práticos de conciliação de saberes e recursos, de forma a 
potencializar os benefícios práticos:

o Criação de Fundos municipais ou regionais de desenvolvimento: os fundos são compostos por recursos 
públicos e privados, têm governança definida e direcionam o investimento privado para uma via única 
e mais planejada, além de convergir esforços para as questões mais relevantes da localidade;

o Mensuração de impactos socioambientais: esta prática traz como benefício uma maior objetividade na 
análise e tratativa, principalmente dos impactos sociais. Demanda investimento em consultoria 
técnica por parte do empreendedor;

o Participação do estado para incentivar visão regionalizada: diz respeito à uma articulação entre estado 
e município, de forma a ampliar a visão dos impactos e benefícios regionais do empreendimento. 
Contribui, também, para o fortalecimento das capacidades humanas e institucionais locais;

o Investimento social privado como semente para outros investimentos: há uma série de investimentos 
federais que somente são acessados pelos municípios a partir da construção de planos e projetos e o 
empreendedor pode atuar no financiamento desses itens (ex.: Plano Municipal de Saneamento).



3. ANÁLISE DAS DEMANDAS

3.5. Experiências a serem observadas 

o Planejamento territorial integrado de longo prazo: este modelo abarca algumas etapas, a saber:

₋ Diagnóstico com mensuração de impactos e demandas sociais;

₋ Uso adequado de mecanismos de escuta e participação;

₋ Organização da demanda, priorizando ações e timings adequados;

₋ Priorização de investimentos estruturantes, como infraestrutura e capacidades locais;

₋ Combinação de diversas fontes de recursos (públicos e privados);

₋ Utilização de Planos Municipais Setoriais e políticas nacionais como referência para o 
investimento social privado, de forma a alinhá-lo e fortalecer tais políticas;

₋ Formalização de governança para acompanhamento dos investimentos e resultados;

₋ Fortalecimento contínuo do capital social e institucional local.



3. ANÁLISE DAS DEMANDAS

3.6. Visões, posicionamentos e embates em curso

“Não tenho receita 
suficiente para 

realizar investimentos 
e custear a máquina.”

Poder público local

“Os municípios não 
têm capacidade 

institucional e capital 
humano qualificado.”

Federação e estados

“Eu sei que o 
empreendimento 
causa impactos 

negativos, mas há 
também os positivos”

Empreendedor

“Um grande 
empreendimento é 

uma grande 
oportunidade de 

emprego e renda.”

População

“Este modelo de 
desenvolvimento está 

totalmente 
equivocado.”

Terceiro setor

“O empreendimento 
está aqui e quem tem 

que ganhar é o 
município, pois aqui 

sofremos os impactos

“É necessário ter uma 
visão regional dos 

impactos, por isso a 
necessidade do 

estado.”

“Eu preciso de mão-
de-obra qualificada 

para viabilizar o meu 
negócio.”

“Meu sonho é que 
meu filho tenha uma 

vida melhor, uma 
educação boa.”

“Desenvolvimento 
para quem? A que 

custo e de que 
modo?”

“O governo federal 
envia ambulâncias, 

mas eu pago o 
motorista.”

“Grandes 
empreendimentos 
são de interesse de 
todos, bem como 
seus benefícios.”

“Este processo 
moroso de 

licenciamento quase 
inviabiliza o 

empreendimento”.

“Vou ampliar minha 
pousada porque 

tenho certeza que 
muitas pessoas virão 
hospedar-se aqui.”

“Os governos têm 
baixa capacidade e os 
empreendedores não 

têm interesse 
genuíno no território.

Importante mencionar que a população não foi consultada e sua voz foi trazida pelos entrevistados, que “falam” do ponto de vista dos três setores da sociedade. O termo 
“população” traz em si uma riqueza de indivíduos e que há um grupo de trabalho específico cujo objetivo é aprofundar questões relacionadas a populações tradicionais.



4. ESTRATÉGIAS PRELIMINARES DE AÇÃO



4.  ESTRATÉGIAS PRELIMINARES DE AÇÃO

4.1. Estruturas e estratégias de governança possíveis para tomadas de decisão coletivas 

Processos decisórios Estratégias Públicos-chave

Análise e mensuração de impactos 
socioambientais

Apoio de consultoria especializada, custeada pelo 
empreendedor e realizada de forma participativa, a 
partir da perspectiva dos vários segmentos 
envolvidos.

Empreendedor, órgãos ambientais, 
Conselhos Municipais e governos.

Decisão sobre entrada do 
empreendimento

Realização de consulta efetivamente prévia, livre e 
informada.

População em geral         (urbana, rural e 
tradicional)

Definição de governança 
(responsáveis, regras, fontes)

Formalização de fundos municipais ou regionais de 
desenvolvimento. Para isso, deve-se trabalhar com 
alto padrão de transparência e participação. O 
fundo deve atuar de forma articulada com o 
planejamento público, e não ter sua agenda 
própria, sob pena de enfraquecer as instituições 
públicas. 

Empreendedor, governo local, Câmara 
de Vereadores e Conselhos Municipais.

Definição de investimentos 
(transparência e efetividade)

Investimentos públicos e privados, fortalecendo as 
políticas públicas.

Empreendedor, governos e Conselhos 
Municipais.

Acompanhamento dos impactos e 
investimentos

Governança clara e comunicação ampla Comitês e população em geral.



Ferramentas on-line de participação e cogestão são mais recomendadas para médias 
e grandes cidades, mas também podem ser efetivas em cidades de menor porte. É 

importante saber que abarcam uma parcela restrita da população, mas que se trata 
de uma estratégia inovadora. Uma possibilidade é o empreendimento financiar ou 

contribuir para a universalização do acesso à internet, para que todos possam se 
beneficiar dessa ferramenta.

Ferramentas 
inovadoras de cogestão 

e participação.

4.  ESTRATÉGIAS PRELIMINARES DE AÇÃO

4.2. Mecanismos de consulta e participação recomendados para os processos de tomada de decisão

POPULAÇÃO EM GERAL

MEMBROS DE  
CONSELHOS SETORIAIS

U S U Á R I O S  
I N T E R N E T

Audiências Públicas e consultas prévias realizadas com o 
intuito de compreender o território e as demandas.

Consultas sobre questões específicas 
e aprofundamento de impactos.

Os Conselhos Municipais Setoriais são as instâncias oficiais de 
acompanhamento das políticas públicas locais. É extremamente 

importante envolvê-los na análise de impactos e investimentos e na 
definição da governança.

O empreendedor e o poder público devem garantir que as audiências 
públicas sejam efetivamente prévias, livres, informativas, e que haja 

diversidade de horários e locais, facilitando o acesso. É possível realizar 
também Conferências municipais, mesas de diálogo permanente, fóruns 

específicos, processos de consulta pontuais, dentre outros. 



4.  ESTRATÉGIAS PRELIMINARES DE AÇÃO

4.3. Principais desafios e elementos necessários para a concretização das estratégias identificadas 

1 Baixa articulação governamental e capacidade institucional.

2 Baixa efetividade e capacitação dos Conselhos Municipais.

4 Fragilidade do tecido social e descrença nos mecanismos de participação.

5 Baixa visão e ação de longo prazo, por parte de empreendedores e governos.

6 Frágil lógica causal entre condicionalidades e impactos socioambientais.

Principais desafios relacionados à governança

7 Ausência de formalização e transparência em relação aos compromissos assumidos.

3 Dificuldades geográficas e logísticas causadas pelas grandes distâncias.



4.  ESTRATÉGIAS PRELIMINARES DE AÇÃO

4.3. Principais desafios e elementos necessários para a concretização das estratégias identificadas 

Elementos necessários para concretização das estratégias

o Respeitar o capital social local e trabalhar para fortalecê-lo. É essencial ouvir os envolvidos e não chegar 
com opiniões e “pacotes” prontos.

o Utilizar referências e parâmetros das políticas federais e estaduais e garantir a efetividade da 
governança em relação à definição e acompanhamento dos investimentos.

o Trabalhar a articulação entre as políticas públicas nas três instâncias e o investimento social privado, 
buscando complementaridades.

o Organizar as demandas locais e definir prioridades, a partir dos impactos mapeados, do timing 
necessário e da capacidade de investimentos.

o Fortalecer o capital institucional, com foco no local, de forma a qualificar o olhar de planejamento, 
gestão e parcerias.



4.  ESTRATÉGIAS PRELIMINARES DE AÇÃO

4.4. Sugestão de um plano de ação para 2016

1

Escolha de um ou mais empreendimentos para implementação das diretrizes e publicação da 
experiência, com ampla divulgação junto ao empresariado, governos e sociedade.

2 Desenvolvimento de parâmetros claros de análise, mensuração e mitigação de impactos 
sociais gerados a partir de grandes empreendimentos no território amazônico.

3 Parceria com governos estaduais para replicação da iniciativa de implantação dos fundos de 
desenvolvimento regionais de desenvolvimento, a partir de iniciativa do Pará.

4 Criação de um evento que una empreendedores e governos. O cenário de conflito pode 
significar uma oportunidade de construção de soluções efetivas.

5

Análise de convergências e divergências entre os grupos de trabalho deste projeto e promoção 
de um evento para produção de consensos, com especial atenção as políticas públicas.



DESTAQUES NAS ENTREVISTAS



“ Os fundos de desenvolvimento são uma forma de o 

empreendedor ter clareza sobre as prioridades de investimento 

social. Ele não vai gastar esforços em ações que não são seu core. 

E mais: não pode ser um “acordo de cavalheiros”, um protocolo de 

intenções ou uma agenda positiva, mas algo formalizado. Meu 

sonho é ver esse processo regulamentado por lei, 
institucionalizado e fortalecido.

“



“
Gostaria muito de ver o processo de construção de 
capacidades fortalecido, de forma que o território consiga 

organizar sua própria demanda, com inteligência local. Temos 

que descentralizar as capacidades e fortalecer o capital 

institucional e social. Sem isso, são só instrumentos e 

mecanismos.

“



“ Sonho em ver a comunidade bem preparada e exigente. Hoje, já 

é um desafio para o empreendedor – como lidar com essa 

comunidade que está aprendendo e se capacitando. O 

empreendimento cresce junto e precisa desenvolver um olhar 

de longo prazo e mais profissional para seus impactos. 

Temos também que quebrar a equação bem e mal, “de fora” e 

“de dentro”. Um negócio que se estabelece tem funcionários 

que vivem ali e compartilham de dificuldades e oportunidades. 

“



“ Uma das maiores dificuldades é a relação de dependência que se 

estabelece. Tem que haver um processo educativo para que a 

comunidade consiga resolver os próprios problemas. Esses 

grandes empreendimentos são investimentos de longo prazo, mas 

têm recursos finitos também.

Eu vejo dois pilares: capacitação e investimentos 
estruturantes, sendo que as empresas podem usar seus recursos 

para trazer outros investimentos. O empreendedor precisa saber 

ouvir o que a comunidade quer e decodificar para uma ação 

efetiva.

“



“ Sei de diversos programas que tiveram efeito ao longo de 

determinado tempo, mas depois percebemos que colocamos 

um curativo numa ferida aberta e grande demais. O que 

permaneceu foi o que virou lei e ganhou raízes.

Além disso, o território não se desenvolve somente a partir do 

grande empreendimento. Há diversos pequenos que deixam 

uma marca. Precisamos pensar que se todos deixarem uma 
pequena marca, ela pode virar grande.

“



“ Olhando para a realidade latino-americana, o Brasil apresenta 

uma evolução em relação aos processos de participação 
comunitária. Mas há um certo grau de formalismo, no sentido 

de ser pro forma. O problema não está no desenho institucional 

desses mecanismos, como audiências públicas, comitês de 

monitoramento de condicionantes, mas na maneira como 
eles são apropriados e operacionalizados. “



“
A antecedência do planejamento e o timing de 
investimento e envolvimento da população e de todos os 
atores relevantes é essencial. Segurança, saúde, aumento 

populacional, por exemplo, deveriam ser questões dimensionadas 

e tratadas antes mesmo do processo de licenciamento.

Eu acredito numa avaliação integrada, de cunho socioambiental, 

e realizada no tempo adequado para que seja possível atuar 

sobre os impactos.

“



“ Hoje, entendemos muito mais sobre as políticas públicas 

nacionais e procuramos compartilhar essas informações. Eu vejo 

que as políticas públicas federais têm altíssima qualidade, 

mas não chegam no município.

O empreendedor pode facilitar o entendimento do cidadão 

comum, tanto investindo em comunicação, “traduzindo” o 
conteúdo técnico, quanto apoiando a evolução do processo 

de participação, para que a população se aproprie.

“



CONTATO

Bruno Gomes Sergio Andrade

Agenda Pública Agenda Pública

bruno.gomes@agendapublica.org.br sergio.andrade@agendapublica.org.br

(11) 98470-5289 | (11) 3487-2526 (11) 98470-4984 | (11) 3487-2526



DIRETRIZES PARA POLÍTICAS PÚBLICAS E PRÁTICAS EMPRESARIAIS NA 

INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE GRANDES EMPREENDIMENTOS EM 

TERRITÓRIOS NA AMAZÔNIA

Grupo de Trabalho 4:
Capacidades Institucionais e articulação das políticas públicas

Versão final | 07 de dezembro de 2015.

Coordenação


