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O Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getulio Vargas (GVces) e a International Finance
Corporation (IFC) partem da convicção de que é possível aprimorar a trajetória de instalação e operação
grandes empreendimentos na Amazônia.
A iniciativa Grandes Obras na Amazônia: Aprendizados e Diretrizes busca consolidar aprendizados e
propor diretrizes orientadas pela promoção do desenvolvimento local com base em um amplo diálogo, no qual
já se engajaram, desde maio de 2015, mais de 130 organizações, de diversos setores da sociedade civil,
movimentos sociais, academia, setor empresarial e poder público local, estadual e federal. O processo
organizou-se em mais de 30 reuniões de grupos de trabalho, plenárias e seminários em Belém, Altamira,
Brasília e São Paulo, em torno de seis temas: Planejamento e Ordenamento Territorial; Instrumentos
Financeiros; Capacidades Institucionais; Crianças, Adolescentes e Mulheres; Povos Indígenas,
Comunidades tradicionais e Quilombolas; e Supressão Vegetal Autorizada.
Para cumprir esse objetivo o processo de construção de diretrizes percorreu o seguinte caminho:
i) identificação de temas centrais no debate sobre a instalação e operação de grandes obras na perspectiva do
desenvolvimento local; ii) revisão bibliográfica incorporando estado da arte do tema e estudos de casos,
identificando melhores práticas e documentando aprendizados; iii) organização de grupos de trabalho para
cada um dos temas, desdobrando em oficinas e seminários; iv) organização do conhecimento compartilhado
nesses debates temáticos; e; v) elaboração coletiva de propostas.
A proposição dessas diretrizes em um conjunto de orientações e ferramentas práticas, atreladas a uma
contínua articulação institucional e promoção de diálogo com toda a sociedade almejam que o processo
possa inspirar o aprimoramento das práticas empresariais, bem como das políticas públicas voltadas ao
desenvolvimento local de regiões impactadas por grandes obras.
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APRESENTAÇÃO
Os desafios impostos pelo combate às mudanças climáticas, às desigualdades sociais e a redução da
pobreza colocam a Amazônia no centro do debate sobre desenvolvimento. A perspectiva de expansão
do fluxo de capital para a região, em grande parte por meio de um modelo de desenvolvimento
amparado na instalação de grandes obras de infraestrutura, tem promovido elevados impactos
ambientais, sem entretanto necessariamente garantir a entrega de benefícios econômicos e sociais.
Para isso, são necessários recursos financeiros orientados a apoiar uma economia local, e ao
desenvolvimento de estruturas que garantam a proteção ambiental e dos direitos humanos e o bemestar social. Esses recursos são ainda mais efetivos quando possuem caráter antecipatório,
estruturando o território a ser impactado, evitando e melhor mitigando impactos e garantindo efetivo
aproveitamento de oportunidades trazidas pelos empreendimentos.
O presente documento propõe diretrizes e possíveis caminhos que subsidiem a estruturação de
instrumentos financeiros com uma abordagem territorial voltada ao desenvolvimento local em
territórios amazônicos, para intermediação de recursos a serem aplicados no planejamento territorial
voltado ao desenvolvimento econômico, na proteção ambiental e no bem-estar no longo prazo das
populações que vivem em territórios impactados por grandes obras.
O documento está dividido em três partes: o primeiro capítulo apresenta uma justificativa para a
discussão da criação de instrumentos financeiros para territórios expostos a grandes obras. O segundo
capítulo propõe diretrizes que devem reger criação de instrumentos financeiros. E, por fim, o terceiro
capítulo apresenta um detalhamento prático das estratégias e estruturas necessárias à criação e
implementação de instrumentos financeiros no contexto de grandes obras.
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1

JUSTIFICATIVA - POR QUE ESTE TEMA É IMPORTANTE?

As circunstâncias extraordinárias de demandas sociais e ambientais sobre territórios que recebem
grandes obras, tipicamente associadas a expressivos fluxos migratórios em curto espaço de tempo e
a falta de planejamento territorial de longo prazo, levantam a necessidade de mecanismos
diferenciados de planejamento e financiamento das ações voltadas ao desenvolvimento local.
O licenciamento ambiental, fruto da consquista democrática da sociedade brasileira, garante e ordena
parte dos fluxos de investimentos necessários, por meio da imposição de ações de mitigação,
compensação e controle dos impactos socioambientais no âmbito de projetos. Entretanto, tais
processos, seja no âmbito do próprio licenciamento, seja das políticas públicas associadas à essa
dinâmica, embora necessários, não são suficientes para lidar com todos os desafios, lacunas e
fragilidades dos territórios.
Diversas experiências apontam que grandes obras nunca atuarão como o prometido vetor de
desenvolvimento para a Amazônia se não forem encaradas em um escopo mais amplo, que considera
não apenas as necessidades diretas do empreendimento mas também as necessidades e anseios locais.
Sob o ponto de vista do desenvolvimento territorial, carecem de recursos financeiros etapas cruciais
na trajetória de adaptação a nova realidade e de aproveitamento de oportunidades para as sociedades
locais, em volume e tempestividade adequados.
Investimentos em infraestrutura social voltados a melhorias nas condições e qualidade de vida das
populações locais (saneamento, equipamentos de saúde e educação, mobilidade urbana), no
fortalecimento das capacidades institucionais (financeiras, técnicas, tecnológicas e
culturais/organizacionais), na identificação de potenciais cadeias produtivas que potencializem as
vocações dos territórios ao mesmo tempo que mantém a conservação e uso sustentável dos recursos
naturais, e no fomento a arranjos de governança para o planejamento local são exemplos de demandas
prévias à instalação de um grande empreendimento.
Também são necessárias ações estratégicas no momento de conclusão e desmobilização, quando as
localidades tradicionalmente passam por desaquecimento dos investimentos, em que pese aumento
da arrecadação pública.
Do ponto de vista dos investidores e financiadores de grandes obras, intervenções coordenadas e
desejadas no território têm o potencial de diminuir riscos e, portanto, custos de implementação,
tornando essa uma estratégia benéfica para todos os atores envolvidos neste contexto.
Vale ressaltar também que este documento tem o potencial de aglutinar algumas das recomendações
geradas nas outras frentes de trabalho da iniciativa. O desenvolvimento de capacidades institucionais,
por exemplo, demanda muitas vezes a destinação de recursos específicos para este fim, que pode ter
a natureza de um financiamento. O mesmo ocorre no caso da prevenção a violação de direitos
humanos e nos processos de planejamento, execução, monitoramento e revisão das estratégias de
desenvolvimento territorial. É no contexto destas discussões, e com o intuito de fomentar o debate
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sobre como implementar as mudanças desejadas em um planejamento de desenvolvimento local
construído de maneira coletiva e integrada que este documento está estruturado.
Como avançar: instrumentos financeiros para o desenvolvimento local
Os territórios amazônicos são marcados por uma crônica deficiência na provisão de serviços sociais
e por alguns dos índices de pobreza mais elevados do Brasil. Assim, há nos territórios impactados
por grandes obras uma variada e gigantesca demanda por investimentos voltados ao
desenvolvimento de longo prazo da região, que incluem planejamento territorial, infraestrutura
logística e social, arranjos próprios de governança, fortalecimento das capacidades locais, ações de
compensação ambiental e social, financiamento, desenvolvimento e ligação de cadeias produtivas
com o mercado, entre outros.
A chegada de uma grande obra, por outro lado, traz consigo uma ampla gama de possíveis fontes
de recursos para atividades públicas e privadas voltadas ao desenvolvimento local, tais como
recursos atrelados às políticas públicas, royalties e impostos, recursos de mitigação e compensação
ambiental e social estabelecidos pela legislação ambiental, recursos de filantropia e responsabilidade
social empresarial, recursos de private equity/venture capital, recursos privados provenientes de
investimento de impacto, recursos de dívida (empréstimos e financiamentos), entre outros.
No entanto, muitas das potencialidades e o próprio resultado das ações realizadas a partir da
disponibilidade desses recursos não são assegurados, por vezes justamente em razão da inexistência
de mecanismos adequados para a aplicação e direcionamento de tais investimentos. São pontuais na
Amazônia iniciativas que mobilizam recursos destinados especificamente ao desenvolvimento do
território, não se constituindo efetivamente como instrumento financeiro, condição que pressupõe
atributos capazes de minimizar conflitos de interesse, de constituir estratégias financeiras condizentes
com as necessidades e dar melhores garantias ao território sobre os resultados esperados, articulando
investimentos públicos e privados. Tampouco foram observadas intervenções robustas para o
desenvolvimento de capital humano e social, frente aos desafios de gestão territorial trazidos pela
instalação de empreendimentos de grande porte em uma região de delicada estrutura socioambiental.
Ao construírem-se diretrizes para o desenho destes novos “instrumentos financeiros”, estas poderiam
se aplicar aos recursos que são direcionados ao território no contexto de uma grande obra, desde
aqueles oriundos do licenciamento ambiental até capitais destinados ao desenvolvimento de novos
negócios, doações propriamente ditas e outros fundos não reembolsáveis que possam ser canalizados
na perspectiva do desenvolvimento. Cada um desses recursos possui características e destinações
próprias que se adequam em maior ou menor grau a instrumentos financeiros, que diferem na sua
natureza jurídica, forma de aplicação, operação, critérios e governança.
Em muitos casos, grande parte das demandas previstas nos diferentes momentos de instalação de
empreendimentos têm seu atendimento – e investimentos – previstos no âmbito do licenciamento
ambiental, de forma a mitigar e compensar os impactos diagnosticados. Assim, investimentos a serem
aportados para tais demandas devem ser sempre complementares e potencializadores dos recursos já
previstos por meio da legislação ambiental brasileira.
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Portanto, a presente proposta busca avançar em diretrizes que norteiem instrumentos inovadores, que
desenvolvam os territórios impactados por grandes empreendimentos, buscando usar a melhor
inteligência para a combinação de fontes de recursos para desenvolver e preparar o território de
maneira integral, cobrindo lacunas atuais de timing e de demandas, e garantindo a criação de uma
economia local, atrelada a proteção de direitos e proteção ambiental.
É na coordenação das demandas territoriais e das potenciais fontes de financiamento que reside a
oportunidade de canalizar de maneira eficiente a chegada desses recursos. Tal combinação pode ser
atingida através de mecanismos finaceiros inovadores, que equilibrem: (i) as especificidades das
necessidades locais; (ii) as exigências e contrapartidas associadas a diferentes fontes de recursos e
(iii) o momento na construção do empreendimento, que vai desde o anúncio do projeto até a operação
do mesmo.
Por fim, vale ressaltar que em alguns casos analisados ao longo deste documento, o problema central
não é exatamente a falta de recursos financeiros, mas sim a gestão destes, devido principalmente à
carência de governança ou de participação adequada na definição dos potenciais usos. São
aprendizados que indicam que o mau uso dos recursos não só limita os benefícios esperados como
pode, em muitos casos, agravar conflitos que já estavam presentes no território.
Princípios orientadores
A disponibilidade de capital em tempo adequado, com previsibilidade e vistas à continuidade é apenas
um dos alicerces de uma nova abordagem sobre a relação entre grandes empreendimentos e os
territórios amazônicos. O que se propõe é o desenvolvimento de institucionalidades específicas,
capazes de conferir maior representatividade, coesão social, transparência e equilíbrio de forças na
definição dos investimentos numa região.
O princípio fundamental é que os diferentes instrumentos financeiros possíveis de serem
implementados em tais regiões necessariamente atuem coordenadamente sob um plano de
desenvolvimento local/territorial, e que esta seja consensuado entre toda a sociedade. Esta ligação
entre o instrumento e desenvolvimento territorial influencia, por sua vez, o próprio desenho do
instrumento.
Tal instrumento precisa estar amparado em um arranjo robusto de governança, representativo dos
diferentes atores envolvidos e cuja missão seja orientada às agendas planejadas coletivamente, de
forma a garantir a interação e articulação entre os diferentes veículos financeiros potencialmente
criados no território e alinhamento entre as missões e objetivos específicos de cada um deles. Ou seja,
a governança do instrumento financeiro deve ter contínuo e efetivo diálogo com os arranjos e decisões
no âmbito da governança do planejamento territorial, instância esta superior e que deveria reger e
orientar as prioridades e designações de recursos do instrumento financeiro.
Espaços com garantia de diálogo e tomada conjunta de decisão evitam pressões e negociações
unilaterais entre atores específicos, que não só desgastam as relações entre empresa, poder público e
comunidade, como dificultam a construção progressiva de uma lógica de desenvolvimento integrado
na região.
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A institucionalidade dos instrumentos financeiros, por meio de governança robusta, viabiliza o
adequado planejamento dos investimentos a partir das demandas específicas das diferentes
fases de implementação de uma obra. A conformação de um mecanismo deve prever metas de
diferentes alcances e prazos, tais como antecipando recursos com foco específico na preparação das
localidades para o início das obras.
O monitoramento de impactos e efetividade dos investimentos, com base em indicadores de
efetividade e resultados permite otimizar a aplicação de recursos e agilidade de execução. Além disso,
disciplina demandas em eventuais cenários de escassez, identificando ações estratégicas e prioritárias.
Dificilmente tal instrumento poderá se materializar na resposta única para todos os investimentos e
estratégias pertinentes ao território. O que se visualiza é constituir ambiente com capacidade de
captar recursos de distintas fontes, alocando-os no tempo devido, naquilo que é essencial e não
financiado por outras iniciativas. O instrumento deve encaminhar demandas prioritárias que podem
ter no setor empresarial um provedor em potencial, ou mesmo no setor público, garantindo
disponibilidade de recursos por meio de distintas fontes. A diversidade de investidores e doadores
pautados por suas próprias regras e expectativas também contribuem para a boa governança, assim
como impõem estratégias e institucionalidades que dêem conta de tais arranjos.
O instrumento financeiro ainda deve contar com estrutura de gestão capaz de proporcionar segurança
aos investidores e conduzir processos de prestação de contas necessários à transparência e controle.
Identidade, governança e gestão autônoma podem direcionar recursos dentro de um modelo de
negociação regido por critérios claros e universais. O debate sobre possíveis personalidades jurídicas
é central na institucionalização, sendo que a agilidade e autonomia na aplicação dos recursos são
atributos desejáveis no contexto de demandas altamente dinâmicas. Finalmente, há que se optar por
estratégias financeiras condizentes com a missão do instrumento financeiro, de forma a garantir sua
operacionalização.
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2

DIRETRIZES PARA A ESTRUTURAÇÃO DE INSTRUMENTOS
FINANCEIROS PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL

Este capítulo detalha orientações gerais para a estruturação de mecanismos financeiros para
intermediação de recursos a serem aplicados no desenvolvimento e o bem-estar das populações que
vivem em territórios impactados por grandes obras na região amazônica. São propostas diretrizes
voltadas à missão do instrumento, sua governança, o planejamento de investimento, a
institucionalidade, estrutura jurídica, financeira e fontes de captação, e o monitoramento de
resultados. É feito uma breve contextualização de cada elemento, e apresentadas experiências práticas
que ilustram potenciais estruturas em funcionamento.
Vale ressaltar que este estudo não tem como objetivo propor uma única solução e sim trazer à tona
potenciais caminhos para a estruturação de mecanismos financeiros, compreendendo a diversidade
territorial amazônica, assim como a tipologia dos investimentos planejados, contribuindo com o
debate ao redor da viabilização de iniciativas inovadoras voltadas ao desenvolvimento sustentável.

2.1 Definição da Missão do Instrumento Financeiro
A definição da missão e objetivos de instrumentos financeiros voltados ao desenvolvimento local
deve ser orientada por objetivos sociais, econômicos e ambientais, seja pela complementação de
necessidades estratégicas no período pré, durante e pós instalação, seja pelas demandas e anseios de
longo prazo.
Assim é fundamental dialogar com o planejamento territorial, atrelado a um diagnóstico sobre as
vocações da região em questão. Esse diagnóstico deve apontar não apenas para atividades produtivas
e demandas consolidadas, mas também para oportunidades de desenvolvimento do capital social e de
proteção ambiental.
A expectativa é que se possa direcionar recursos financeiros de forma articulada, a partir de
mecanismos que garantam critérios claros e universais, transparência e monitoramento dos
resultados. Por isso, tais instrumentos devem prever institucionalidade e governança adequadas,
prever acesso a fontes públicas e privadas, estratégias financeiras criteriosas e gestão profissional.
Para empreendedores e governos, tal arranjo ambienta um processo de instalação e operação mais
previsível e ordenado, que acarreta em menores riscos e custos, ao mesmo tempo que aumenta o
benefício compartilhado do empreendimento.
Pressupõe-se, naturalmente, que qualquer estratégia voltada ao desenvolvimento local deve ser
concebida com base em um olhar de longo prazo, entendendo-se as diversas fases enfrentadas pelo
território e que estão inevitavelmente interligadas. A definição da missão de um instrumento
financeiro requer o reconhecimento dos desafios intrínsecos a cada fase e das relações entre elas. Em
um contexto de implantação de grandes obras, instrumentos financeiros têm a possibilidade de
atender necessidades desassistidas pelos processos tradicionais de respostas às demandas sociais,
notadamente no período que antecede a grande obra, mas também posteriormente, quando se esgotam
a maior parte dos investimentos obrigatórios e o pico de aquecimento econômico proporcionado pela
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fase de instalação. Estuturar a captação de recursos e contar com a perspectiva de perenidade, além
de outros atributos de um instrumento, possibilita gerenciar os recursos, cobrindo momentos de
escassez.
Em decorrência da diversidade de contextos locais em que o instrumento se estabelece, dependendo
do porte ou número de empreendimentos concomitantes, ou mesmo as exigências impostas pelas
diferentes fontes de recursos, talvez se faça necessário criar um conjunto de instrumentos financeiros
ao invés de uma única ferramenta que sirva a todos os propósitos. Sendo assim, quando se debate
como implementar instrumentos financeiros, é importante ter em mente que esta decisão será tomada
com base nas especificidades de cada contexto.
É importante que se conheça a realidade local, e as diferentes iniciativas, oportunidades, políticas e
programas incidentes no território que aportam recursos para a região, de forma a identificar a
necessidade de complementação de esforços. A atuação desse(s) instrumento(s) deve ainda respaldar
projetos e ações concebidos de maneira convergente e complementar – integrada - ao licenciamento
ambiental e as demais políticas públicas incidentes no território. Caso esta interação não ocorra, a
probabilidade de sobreposição de ações e uso ineficiente de recursos aumenta muito, prejudicando o
desenvolvimento esperado para o território.
O entendimento da realidade local contribui para evitar que a criação de instrumentos financeiros
acirre o dilema em torno dos papéis e responsabilidades de empreendedores e do Estado, evitando
sobreposição de ações e ineficiência.
A clara definição da missão, objetivos e linhas de sua atuação influenciam a estrutura geral do
instrumento e o território de atuação, assim como os beneficiários e o horizonte temporal do
investimento. Portanto é etapa primeira e fundamental na estruturação de instrumentos financeiros.
DIRETRIZ 1: Instrumentos financeiros devem ser guiados a atender e responder a
agendas de desenvolvimento local coletivamente construídas para os territórios
1.1. Os instrumentos financeiros devem responder às demandas do território nas distintas fases
de implementação de grandes empreendimentos, observando e atuando nos processos de
planejamento e desenvolvimento territorial.
1.2. A estrutura ou número de instrumentos se moldam a depender das características das
demandas sociais, das fontes de recursos e do planejamento territorial, e não o contrário.
1.3. Os instrumentos financeiros devem considerar sempre as vocações dos territórios e
priorizar investimentos que foquem em objetivos de longo prazo que garantam a
sustentabilidade da economia local.
1.4. A missão dos instrumentos financeiros ao atrelar-se à realidade local deve atender ao
caráter de complementariedade e integrada a uma agenda maior de investimentos, seja
relacionando-se ao licenciamento ambiental, seja às demais políticas públicas incidentes.
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1.5. O desenho desses instrumentos deve ser acompanhado de acordos que deem garantias
formais de conexão dos investimentos ao planejamento e desenvolvimento do território,
incluindo municípios, consórcios, estados e União.

2.2 Governança do Instrumento Financeiro
Para que instrumentos financeiros cumpram sua missão de viabilizar o desenvolvimento desejado e
pactuado por todos os atores do território, este deve estar amparado por um sólido modelo de
governança.
O arranjo de governança tem por objetivo aprimorar o equilíbrio de forças sobre o destino de
investimentos ensejados pelo dinamismo de uma grande obra. Uma de suas principais vantagens é a
possibilidade de avaliar, ordenar e priorizar as demandas, de forma coletiva, minimizando ações
pontuais, desconexas e negociadas a partir de interesses particulares dando efetividade aos recursos
existentes.
Estabelecer um canal de diálogo efetivo é o primeiro elemento para maximizar os impactos positivos
do aporte de recursos. Os desafios apresentados pela chegada de um grande empreendimento são
complexos, especialmente em face a um universo tão plural quanto o que está configurado na região
amazônica, com marcante diversidade cultural, conflitos políticos, carências de acesso a informação,
bem como uma memória histórica de impactos sociais e ambientais decorrentes de projetos de
desenvolvimento marcadamente traumáticos.
Portanto, uma estrutura de governança para a destinação de recursos para o desenvolvimento local
deve ser construída de modo a garantir a adequada manifestação dos diversos interesses, ideias e
propostas, a participação ampla e bem informada de todos os atores, e processos decisórios guiados
por critérios coletivamente acordados.
A adequada adoção de princípios básicos de governança resulta em um aumento da confiança tanto
internamente quanto nas relações com terceiros. São eles1:




1
2

Transparência: Consiste no comprometimento de disponibilizar publicamente, para todos os
envolvidos, informações relevantes, que sejam de interesse público, e não apenas aquelas
impostas por disposições de leis ou regulamentos.
Equidade: Caracteriza-se pelo tratamento justo e isonômico de todos os tomadores de decisão
e demais partes interessadas (stakeholders), levando em consideração seus direitos, deveres,
necessidades, interesses e expectativas.2

IBGC, 2014. - http://www.ibgc.org.br/index.php/publicacoes/codigo-das-melhores-praticas
IBGC, 2014.
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Prestação de Contas (accountability): Os gestores e os tomadores de decisão do instrumento
financeiro devem prestar contas de sua atuação de modo claro, conciso, compreensível e
tempestivo, assumindo integralmente as consequências de seus atos e omissões e atuando com
diligência e responsabilidade no âmbito dos seus papéis.3

A estrutura de governança passa pela constituição
de espaços de deliberação, consulta e discussão.
As boas práticas apontam para a composição de
um conselho deliberativo, formado por
representantes das esferas de governo, iniciativa
privada, academia e sociedade civil organizada,
apoiado por outros espaços para esta governança,
que podem incluir, conselho fiscal, comitês e
conselhos técnicos, conselhos consultivos,
diretoria ou secretaria executiva, entre outras
instâncias.
O arranjo de governança para a tomada de
decisão quanto ao uso dos recursos dos
instrumentos
financeiros
deve
ser
independente àquele existente para a definição
de uma agenda de planejamento territorial.
Dessa forma, evita-se o acirramento de conflitos
de interesse entre representantes dos atores locais
que tomam decisões quanto ao uso dos recursos.
Existindo distintos veículos financeiros, é
fundamental que haja o estabelecimento de um
mecanismo de governança “guarda-chuva” que
englobe diferentes estratégias e veículos
financeiros. As diferentes estratégias devem
considerar o tipo de recursos, se reembolsáveis ou
não reembolsáveis, bem como sua personalidade
jurídica (vide diretriz 4).

O Conselho Deliberativo
Um elemento fundamental é a estruturação de um
conselho deliberativo, responsável pelas decisões
estratégicas do instrumento financeiro. É função
máxima do Conselho garantir que a missão do
instrumento financeiro seja entregue. Considerandose a diretriz de que o instrumento financeiro deve
atrelar-se fundamentalmente a um planejamento
territorial, é essencial que o conselho deliberativo
tenha profundo conhecimento da agenda de
desenvolvimento da região, bem como suas
dinâmicas de atualização e discussão, para que a
missão do instrumento e consequentemente seu
planejamento estratégico esteja sempre apontando
para o objetivo maior da agenda de desenvolvimento
territorial.
Um conselho deliberativo deve ser amplo o
suficiente para representar as diferentes partes
interessadas, congregando representantes das esferas
de governo, iniciativa privada, academia e sociedade
civil organizada, composto com a devida equidade
entre seus membros mantendo uma conduta de
independência e livre de conflitos em relação às
agendas e interesses setoriais, de forma que as
decisões sejam tomadas em benefício do interesse da
sociedade e futuro comum. Quando um Conselho é
composto por membros de representação múltipla, as
decisões tendem a ser tomadas com maior escrutínio,
visto que devem ser negociadas entre os membros.
Tal formatação pode ajudar, mas é fundamental que
seja atrelada a outros quesitos fundamentais, como
transparência,
gestão
profissionalizada,
disseminação pública e contínua dos resultados, e
especialmente fluxo claro de análise dos resultados e
repactuações, de forma a proporcionar um maior
alcance da missão, dos propósitos e do plano
estratégico do instrumento financeiro.

DIRETRIZ 2 – Os instrumentos financeiros devem estar amparados em arranjos e
espaços de governança participativos e representativos dos diferentes atores envolvidos
2.1. A estruturação do modelo de governança deve contemplar as distintas partes interessadas,
assegurando ampla, efetiva e informada participação nos processos decisórios, adequada

3

IBGC, 2014.
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manifestação dos diversos interesses, ideias e propostas, e processos decisórios guiados por
critérios coletivamente acordados.
2.2. Os instrumentos financeiros devem ser dotados de mecanismos que garantam critérios
claros e universais de aplicação dos recursos, transparência na gestão e devida prestação de
contas sobre processos, gastos e monitoramentos dos resultados.
2.3. A estrutura de governança do instrumento financeiro deve ser compatível com a escala
geográfica do território e das demandas por recursos, evitando-se criar estruturas complexas
e custosas para arranjos de investimentos de pequenos portes.
2.4. O arranjo de governança para a tomada de decisão quanto ao uso dos recursos do
instrumento financeiro deve ser independente, mas dialogar com aquela existente para o
planejamento territorial.

Quadro 1 – Arranjos de Governança de Fundos Ambientais
Madagascar Biodiversity Fund
Fundada em 2005, o Madagascar Biodiversity Fund é uma fundação privada de utilidade pública que visa à
sustentabilidade financeira das áreas protegidas e da biodiversidade de Madagascar. A fundação financia
custos administrativos recorrentes de áreas protegidas e projetos que buscam reduzir pressões sobre estas
áreas. Com US$ 52 milhões de capital, a fundação apoia dois milhões de hectares de áreas protegidas, que
corresponde a um terço do Sistema de Áreas Protegidas do país. O Conselho de Administração do fundo,
composto por representantes da sociedade civil e do setor privado, possui nove membros eleitos por um
período de quatro anos. Além do Conselho, a estrutura de governança da fundação conta com cinco comitês:
o Comitê Executivo, o Comitê de Investimentos, o Comitê de Financiamento, o Comitê de Captação de
Recursos e o Comitê de Auditoria, estes dois últimos criados em 2015. No mesmo ano, também foi criado
o círculo “Amigos da Fundação”, composto por antigos membros do Conselho e aberto à participação de
doadores. Os “Amigos da Fundação” apoiam os Comitês do Conselho, garantindo memória institucional e
continuidade das estratégias institucionais.
Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del Perú (PROFONANPE)
Fundo ambiental mais importante do Peru e com mais de 20 anos de experiência, o PROFONANPE é uma
entidade privada sem fins lucrativos e de interesse público especializada na captação e administração de
recursos financeiros destinados à execução de programas e projetos que contribuam para a conservação da
biodiversidade e para a adaptação e mitigação das mudanças climáticas. Seu conselho conta com oito
membros, representando o setor público, organizações não governamentais, o setor privado e a cooperação
internacional. Em seu website, o fundo publica o orçamento e a execução financeira de cada um dos projetos
financiados, além dos pareceres de auditores externos independentes. Dada a sua autonomia institucional e
transparência, o PROFONANPE conta com diversas fontes de financiamento, destacando-se: organismos
multilaterais, instituições bilaterais, governos internacionais, setor empresarial e fundações internacionais.
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio)
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O Funbio é uma associação civil sem fins lucrativos instituída para contribuir na implementação da
Convenção sobre Diversidade Biológica no Brasil. Fundado em 1995, o Funbio foi criado por meio de um
acordo multilateral com uma doação do Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF). Desde sua fundação,
já apoiou 235 projetos de 170 instituições, equivalentes a US$ 579,5 milhões. A estrutura de governança é
composta por Conselho Deliberativo, Comissões Técnicas (incluindo a Comissão de Finanças e Auditoria),
Comitê Executivo, Conselho Consultivo e Secretaria Executiva.
O Conselho Deliberativo é composto por quatro indivíduos oriundos de cada um dos setores empresarial,
acadêmico e ambiental não governamental, além de dois representantes do Ministério do Meio Ambiente e
do Instituto Chico Mendes para a Biodiversidade, e dois representantes de órgãos federais ou empresas
públicas que tenham atuação em áreas afins. Os conselheiros setoriais podem ser indicados pelos próprios
conselheiros ou pela Secretaria Executiva e tem mandato de quatro anos (com possibilidade de recondução),
com renovação escalonada à razão anual de 25% de cada setor. Já o mandato dos representantes
governamentais é submetido ao interesse e determinação ministerial ou da autoridade competente.
OConselho Deliberativo pode estabelecer Comissões Técnicas. Dentre elas, a Comissão de Finanças e
Auditoria é a única obrigatória e permanente, exercendo as funções de conselho fiscal. Atualmente, o Funbio
também possui a Comissão de Gestão de Ativos, composta por gestores de ativos e consultores
independentes. Um Comitê Executivo foi criado para ouvir recomendações ou relatos de trabalhos das
Comissões Técnicas e da Secretaria Executiva e decidir sobre questões operacionais imediatas. O Conselho
Consultivo é um instrumento de aconselhamento técnico formado por ex-conselheiros e indicados. Seus
membros também têm a prerrogativa de integrar as Comissões Técnicas e as Comissões de Finanças e
Auditoria, com direito a voz e voto, e de participar da última reunião do ano do Conselho Deliberativo, com
direito a voz. A Secretaria Executiva é responsável pela execução da estratégia e do programa de trabalho
da organização nos aspectos técnicos, administrativos e financeiros, além de assistir o Conselho Deliberativo
com propostas, análises e informações necessárias às suas decisões.
Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu
Instituído pelo Decreto 7.340 de 2010, o Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu
(PDRSX) foi concebido por um grupo de trabalho interministerial e é um desdobramento de políticas
públicas guarda-chuva como a Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) e o Plano
Amazônia Sustentável (PAS). Está habilitado a acessar recursos de orçamento e fundos públicos, mas sua
principal fonte de receita, atualmente, são R$500 milhões atrelados ao consórcio Norte Energia, decorrentes
de exigência inscrita no edital de leilão da usina hidrelétrica de Belo Monte. O PDRSX abrange 11
municípios do Pará, e sua governança é constituída pelo Comitê Gestor – composto por cinco representantes
do governo federal, cinco representantes do governo estadual, cinco representantes dos municípios e quinze
representantes da sociedade civil – apoiado por câmaras técnicas especializadas em oito eixos temáticos
prioritários. As câmaras técnicas, que também seguem composição paritária, são responsáveis por subsidiar
as decisões do comitê gestor, pré-selecionando projetos sobre os quais se delibera posteriormente em
plenária. O amadurecimento da governança foi um desafio na trajetória do PDRSX, haja vista limitações
operacionais no âmbito da gestão e o paulatino estabelecimento de parâmetros e critérios de seleção e
aplicação dos recursos. Em 2012, após o primeiro ano de atividades, a execução efetiva ficou abaixo de 15%
do orçamento aprovado. A partir de 2013, o PDRSX contratou uma secretaria-executiva profissionalizada,
que passou a encabeçar a gestão em funções que antes eram exercidas pelo empreendedor de Belo Monte,
a Norte Energia. Vale ressaltar que o recurso financeiro disponibilizado no PDRSX não está organizado
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como um instrumento financeiro, nem tem governança própria, o que significa que a mesma governança
estabelecida para o planejamento territorial define a destinação dos recursos.
Fonte: Madagascar, 2016, Profonanpe, 2016, Funbio, 2015 e ISA 2012

2.3 Planejamento dos aportes vis a vis as demandas de investimentos
O principal norteador de quaisquer instrumentos financeiros para desenvolvimento local será sempre
o planejamento territorial. No âmbito deste planejamento, as necessidades preementes de qualquer
localidade tendem a ser alteradas com a instalação de grandes obras. Por sua vez, em cada etapa da
instalação de uma grande obra há demandas sobre o território e os atores envolvidos nesse processo.
Idealmente, é preciso se realizar um planejamento de aplicação de investimentos, que vai inclusive
interferir na estrutura, governança e estratégia do instrumento financeiro proposto. A Figura 1
esquematiza as principais demandas de investimentos em cada etapa do processo de implementação
de uma grande obra.
Figura 1 – Demandas de investimentos no contexto de grandes obras

Fonte: Elaboração própria.

É importante apontar que quaisquer arranjos de planejamento de investimentos no campo do
desenvolvimento local, em um contexto como esse, devem estar preparados para o acentuado
dinamismo que lhe é típico, e para a potencial readequação de estratégias, organizada nos espaços de
governança criados para o planejamento territorial. Assim, ao longo de todo o processo, é
fundamental monitorar a efetividade da aplicação dos recursos e de readaptação frente a conjunturas
emergentes e novas demandas que se apresentem, configurando-se instrumentos financeiros flexíveis
e dinâmicos, “vivos”, com adequadas ferramentas de reavaliação contínua.
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Pré-obra – medidas preparatórias para o território
A etapa anterior ao início de uma obra se pauta por investimentos de preparo das capacidades e do
capital humano, social, natural e produtivo da região. São medidas que estruturam o território de
forma a potencializar ao máximo o aproveitamento das oportunidades advindas dos massivos
investimentos e ao mesmo tempo criar maior resiliência para a mitigação dos impactos trazidos pela
obra. Tais investimentos, entretanto, pelo seu caráter estruturante, requerem um tempo de execução
adequado para serem efetivos. Instrumentos financeiros efetivamente voltados para o
desenvolvimento sustentável no longo prazo devem prever tais demandas.
A demanda mais fundamental nessa fase é a estruturação de espaços e arranjos de governança do
território4 voltados ao planejamento do desenvolvimento da região, com garantias de ampla
participação social, bem como instrumentos de monitoramento das ações nele previstas.
Considerando que os instrumentos financeiros agem viabilizando tais ações, em parte ou
integralmente, seria desejável garantir recursos para o estabelecimento desses arranjos de governança,
mesmo que os próprios empreendimentos em si não estejam confirmados, dado que o investimento
para tal estruturação é de pequena monta vis a vis sua fundamental importância para a região a ser
potencialmente impactada.
Outra demanda bastante evidente nessa fase, já com os empreendimentos confirmados, é em relação
a bens de capitais e construção de infraestrutura da região, que irá receber um afluxo populacional
expressivo e em curto espaço de tempo, não apenas de trabalhadores, mas de uma população
“acompanhante” em busca de oportunidades econômicas e de serviços sociais. Neste contexto, a
região – especialmente as cidades próximas à instalação dos canteiros de obras e moradias – seja de
trabalhadores ou de reassentados – terão demandas para melhorias e ampliação de equipamentos de
saúde, educação e assistência social, melhorias e/ou implementação de sistema de saneamento básico
urbano e rural, e melhorias e/ou instalação de malhas viárias e outras infraestruturas para a mobilidade
urbana e rural, entre outras.
Considerando-se as demandas por infraestrutura e por arranjos de governança expressivos, é
fundamental que um mecanismo financeiro ofereça também aportes para serviços de fortalecimento
e ampliação das capacidades institucionais de todos os envolvidos5 – com foco nos gestores
públicos municipais, mas também estendendo-se a gestores estaduais e federais, à sociedade civil
local e aos próprios gestores dos empreendimentos. Tal fortalecimento é fundamental para aumentar
a capacidade de diálogo nos espaços de participação social, de negociação e de tomada de decisão,
para a construção coletiva de objetivos comuns e na capacidade de comunicação, articulação e
monitoramento no âmbito de uma plano de desenvolvimento territorial, e para a ampliação das
capacidades técnicas de gestão, empreendedorismo e associativismo.

4

Na construção de Diretrizes para Grandes Obras na Amazônia há amplo debate sobre Planejamento e Ordenamento Territorial. Tais
acúmulos estão organizados em documento específico, disponível na consulta pública.
5 Fortalecimento de Capacidades Institucionais também é objeto de amplo debate no âmbito da iniciativa Grandes Obras na Amazônia,
aprendizados e diretrizes reunidos em documento específico e disponível para consulta pública.
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Vale ressaltar que a antecipação de investimentos deve também compreender a perspectiva de
continuidade de determinadas ações ao longo das demais fases de implantação da obra. Diversos
casos de implantação de grandes obras apresentam desafios quanto à operação de novas estruturas e
equipamentos, uma vez finalizada a obra. Tais desafios estão relacionados também à capacidade
técnica e de articulação entre as instituições pertinentes para gerí-los, em geral insuficientes.
A realização de estudos de viabilidade econômica
de cadeias produtivas locais, ajudam a identificar
potencialidades endógenas ao território que
garantam
perenidade
das
oportunidades
socioeconômicas a serem estimuladas na chegada
do empreendimento – bem como estruturar ações
voltadas à potencialização das capacidades
institucionais locais e das cadeias produtivas já
existentes.

Exemplos de serviços de assistência e cidadania:
Assessoria técnica rural: por meio da oferta de
serviço prestado por extensionistas contratados para
apoiar
agricultores
familiares,
pescadores,
garimpeiros,
reassentados,
cooperativas
e
associações (rural, urbana e indígena), em atividades
como sistemas agroflorestais, manejo florestal,
aquicultura, pesca e outros;
Assessoria técnica gerencial: visando assessorar
negócios locais e alavancá-los por meio de apoio
direto na gestão dos empreendimentos; e
Promotores legais populares: serviços de facilitação
do acesso aos serviços públicos, levando as questões
de direitos sociais e cidadania para a população.

Outra demanda por investimentos no momento préobra são ações voltadas ao ordenamento
territorial e à regularização fundiária, e
fortalecimento das ações de proteção e fiscalização de áreas protegidas, de forma a estruturar a
região a minimizar os vetores potenciais de pressão sob tais áreas trazidas pelo afluxo migratório e
aquecimento econômico.
Instalação da obra – Aproveitamento das oportunidades e monitoramento
O período de instalação de um empreendimento é marcado por uma flutuação demográfica acentuada,
que se desdobra em uma variação das mais diferentes demandas em áreas essenciais como saúde,
educação, assistência social, segurança, entre outros.
Ao longo da instalação de um empreendimento, preferencialmente, os investimentos em
equipamentos sociais e infraestrutura já deveriam ter sido realizados, e devem ser priorizadas ações
voltadas à indução e fortalecimento das capacidades locais de gestão desta infraestrutura e
equipamentos, bem como das atividades locais voltadas ao desenvolvimento econômico das cadeias
produtivas.
Ainda, é possível também ampliar o acesso a serviços financeiros de populações mais vulneráveis,
tais como agricultores familiares, associações e cooperativas, os pescadores, os garimpeiros e/ou
povos da floresta, e, na zona urbana, os microempreendedores e os reassentados urbanos.
A ideia central, como já dito anteriormente, é buscar a complementariedade, usando o instrumento
financeiro na cobertura de lacunas decorrentes da demanda extraordinária sobre o território, atuando
para alavancar oportunidades ou mesmo cobrindo vazios, iniciativas necessariamente consensuadas
no plano de desenvolvimento territorial, cuja governança conta com inúmeros atores com capacidade
crítica e de análises estruturais.
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No acesso a serviços financeiros, por exemplo como o crédito rural à pessoa física ou jurídica ou o
microcrédito produtivo orientado para área urbana, é possível que exista no território uma procura
não coberta pela política pública, bancos públicos ou por outros mecanismos privados, carência que
pode ser potencializada com a ampliação da demanda decorrente do afluxo populacional ou
despertada pelas oportunidades de negócios vindas da nova dinâmica econômica. Essa limitação ao
acesso, se analisada com a cautela e rigor necessários no âmbito do planejamento, pode sinalizar ao
instrumento inúmeras formas de ação, posicionando-o corretamemte na perspectiva de proporcionar
o desenvolvimento desejado.
Essa contextualização é extremamente relevante pois a capacidade de financiamento de um fundo
não deve resultar, em nenhuma hipótese, na desestabilização de ações em consolidação ou na
sobreposição de mecanismos já presentes no território ou que existam e, portanto, possíveis de serem
acionados pelo planejamento territorial e sua governança. É essencial que exista absoluta clareza entre
responsabilidades e competências, não incorrendo em equívocos já observados em grandes obras,
com distorções ou confusão sobre o papel do Estado, do empreendedor e de outras atores presentes
no território.
Nessa mesma linha, de atuação complementar e estratégica, é importante destacar que o
planejamento, por mais profundo e preciso que possa ser, não detectará todas as necessidades que
surgirão ao longo da instalação do emprendimento. Isso exige que os instrumentos financeiros, assim
como como o próprio planejamento, tenham certo nível de flexibilidade para se ajustarem às
demandas que surgirão ao longo do processo de instalação. Por outro lado, é importante garantir que
não sejam demasiadamente flexíveis, de forma a permitir a desvirtuação da sua missão.
Pós-obra – Monitoramento e readequação contínua de estratégias
Após a fase de obras do empreendimento, as instituições presentes no território deparam-se com um
acelerado desaquecimento econômico, que conflui com a desmobilização de estruturas físicas e de
serviços e profissionais. Nesta fase, o que se tem é a perspectiva de longo prazo do território, suas
vocações e capacidades produtivas, suas expectativas e projetos, que poderão ter sofrido sensíveis
impactos e transformações ao longo do processo de implementação de uma grande obra. Neste
momento, ainda prevê-se a necessidade de apoio contínuo de recursos, ainda que menos expressivos
dado à busca por autonomia desses processos, no funcionamento de espaços de governança e no
monitoramento periódico das ações e seus resultados para o desenvolvimento local do território.
No pós-obra, fomento ao empreendedorismo deve ser continuado, com possibilidades de incentivos
adicionais para bons empreendedores, de forma a perenizar as cadeias produtivas locais. Também é
importante que parte do monitoramento seja voltado à conservação de áreas protegidas e ao
controle do desmatamento, de forma a identificar vetores não previstos de desmatamento direto ou
indireto.

DIRETRIZ 3: Instrumentos financeiros devem ser flexíveis e dinâmicos, e estruturados
considerando-se demandas das diferentes fases de implementação de grandes obras
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3.1. A capacidade de antecipação de recursos, garantindo investimentos nas etapas
preparatórias de uma grande obra é essencial na constituição e no desenho operativo de
instrumentos financeiros.
3.2. Instrumentos financeiros devem prever aporte de recursos para as questões priorizadas
durante o processo de planejamento territorial.
3.3. Instrumentos financeiros devem estar orientados a enfrentar cenários não previstos,
decorrentes de demandas inesperadas e relacionadas ao dinamismo do impacto de uma grande
obra.

2.4 Eficiência do Instrumento Financeiro
A aplicação dos recursos aportados em diferentes instrumentos financeiros deve ser moldada a partir
das demandas daquele território ao longo do tempo – já abordado no capítulo anterior - e das fontes
disponíveis e suas características institucionais, incluindo vantagens e limitações. As demandas e
características das fontes disponíveis irão, por sua vez, influenciar a natureza jurídica dos
instrumentos financeiros, bem como o tipo de operação financeira que mais atende às demandas
identificadas. Instrumento financeiros serão potencializados quando equilibrarem todos estes fatores
de maneira adequada.
Fontes de Recursos
Os instrumentos financeiros podem ser estruturados a partir de variadas fontes de financiamento
(privadas, públicas, não reembolsáveis, reembolsáveis, entre outras) a depender de suas limitações e
mandatos legais, empresariais ou institucionais, sob a regência de arranjos claros de governança e
transparência em relação à decisão dos investimentos.
O desafio, portanto, está em combinar de forma adequada os investidores com as necessidades
apontadas no planejamento local e as diferentes fases do empreendimento. Por isso, por mais que a
existência de uma gama diversificada de investidores seja fator positivo amplamente conhecido no
mercado financeiro, no contexto de grandes obras na Amazônia, essa característica é particularmente
importante, pois viabiliza a alocação eficiente dos recursos.
Há, no universo financeiro muitos tipos de investidores. Nos últimos anos, é possível observar um
aumento significativo de investidores que procuram não apenas retornos financeiros, mas também a
segurança de que seus investimentos respeitem normas internacionais de preservação ambiental e
desenvolvimento social. Além destes, também há agentes dispostos a investir sem contrapartida
financeira em investimentos que tragam desenvolvimento sustentável e inclusivo. Por mais que isto
figure como uma boa notícia, ela traz consigo outras contrapartidas: este financiadores também
exigem processos de monitoramento e comprovação de resultados de forma muito mais intensa que
investidores tradicionais.
Vale reforçar, no entanto, que investidores estão sempre preocupados com a relação entre risco e
retorno de seus investimentos. Sendo assim, iniciativas como a realização de planejamento local de
desenvolvimento, que aumentam a previsibilidade do território e coordenam o uso eficiente de
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recursos, são bem vistas. Além disso, quando os instrumentos financeiros atrelados a estas agendas
possuem governanças estruturadas e transparentes, há incentivos adicionais para colocar recursos
monetários nestes veículos.
Possíveis combinações eficientes de recursos
As ambições e vocações de cada território deverão sempre ser vistas como o norte para a priorização
das intervenções e consequente coordenação do uso dos diferentes recursos disponíveis. Pensando
em alternativas de como operacionalizar essa cooperação, é feito abaixo um exercício no qual alguns
exemplos potencialmente eficientes são discutidos, mostrando a possibilidade de utilizar
investimentos de diferentes fontes de maneira complementar.
1. Combinação de fontes
Instrumentos financeiros reembolsáveis e não reembolsáveis têm papéis a cumprir no financiamento
do desenvolvimento sustentável no contexto de grandes obras. Se, por um lado, alguns usos são mais
comumente associados a uma modalidade de investimento ou outra, há bastante espaço para explorar
as complementariedades entre as duas fontes.
Do ponto de vista dos investimentos reembolsáveis, uma das atividades que tem o maior potencial de
trazer os retornos exigidos são os negócios desenvolvidos localmente, que se tornam alternativas à
economia que gira em torno do grande empreendimento e que fortificam a economia local no
momento de desmobilização de obras. Quando estas cadeias são desenvolvidas com base em estudos
técnicos e no desejo das comunidades locais de tê-las, é possível construir negócios duradouros que
trarão retornos financeiros aos investidores. No entanto, para que esses investimentos sejam feitos, é
interessante dar ao investidor subsídios que ajudem a diminuir o risco desta operação. Para isso,
podem ser usados recursos não rembolsáveis que poderiam ser investidos na capacitação das
comunidades em determinadas atividades ou no fortalecimento de instituições locais que serão
responsáveis por estas cadeias. Por isso, nesse caso, é interessante a combinação de fontes
reembolsáveis e não reembolsáveis para permitir seu desenvolvimento.
2. Combinação de temporalidades diferentes
Como já dito anteriormente, é importante que existam recursos financeiros para a execução do
planejamento territorial. Algumas fontes de recursos, como as receitas advindas de royalties e outras
compensações financeiras, bem como impostos, chegam apenas quando o empreendimento está em
operação, mas representam recursos bastante vultuosos. A estes recursos, é interessante combinar
fontes dispostas a assumir riscos e que valorizem a preparação da região. Nesse caso, investidores de
impactos e seed capital, combinados com os recursos previstos no processo de mitigação ambiental,
podem ser alternativas interessantes para adiantar estes recursos futuros.
3. Combinação de recursos direcionados e não direcionados
Alguns investidores buscam por tipos específicos de impacto de seus investimentos. Por exemplo,
dados os recentes desenvolvimentos nos debates referentes ao aquecimento global, a preservação e
conservação de florestas e a realização de ações que mitiguem efeitos nocivos ao clima podem ser
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priorizadas por alguns investidores. Estes recursos podem complementar os recursos públicos já que,
em muitos casos, permitem maior flexibilidade na utilização.

Figura 2 – Fontes e Demandas de Instrumentos Financeiros

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fontes
Recursos Públicos
Mitigação de impactos
sociambientais
Compensações e royalties
Impostos
Recursos Públicos
Recursos de Doadores
Dívida/Empréstimos Privados
Equity
Private Equity/Venture
Capital
Recursos Privados de
Investimento de Impacto

•
•
•
•
•
•
•
•

Demandas/Usos
Infraestrutura Logística
Infraestrutura Social
Demanda por produtos e
serviços
Capacidades Institucionais
Planos de Negócios e
Empreendedorismo
Financiamento de Cadeias
Produtivas
Planejamento Territorial
Arranjos de Governança

Fonte: Elaboração própria.

Estruturas de Financiamento
Os instrumentos financeiros podem assumir estruturas de financiamento diversas. Para garantir que
essas estruturas sejam eficientes, ela devem observar as especificidades locais, de forma a não se
tornarem demasiadamente enxutas ou pesadas. Vale aqui reforçar o trade-off que poderá existir:
quanto mais complexa for a combinação de usos e fontes de recursos, ou seja, quanto mais exigências
distintas existirem de um número maior de fontes, mais complexa deverá ser a estrutura para
acomodar estes arranjos. Ainda, quanto maior e mais complexa for a estrutura, mais difícil será criála e mantê-la.
Diferentes instrumentos, como equity, dívida, garantias, tem diferentes papeis e podem ser utilizados
e combinados em diferentes estruturas para maximizar a mitigação de riscos e a atração de recursos.
Os instrumentos financeiros também podem optar por utilizar diferentes estruturas financeiras de
acordo com seus objetivos e conforme outras condições internas ou externas. Há inúmeros tipos de
operação financeira, tais como cash fund (fundo de caixa), endowment fund (fundo de dotação ou
fiduciários), revolving fund (fundo rotativo), matching funds, heritage funds e fundos de nicho6.

6

A iniciativa está produzindo, como instrumento prático para a implementação das diretrizes, um guia de implementação de
instrumentos financeiros para grandes obras, a ser lançado em março de 2017, que detalhará tais estruturas.

21

Grandes Obras na Amazônia
Aprendizados e Diretrizes

Natureza Jurídica
Quanto à natureza jurídica, esta guarda uma relação importante com a origem dos recursos e sua
aplicação. Se o instrumento tiver natureza jurídica pública, e, portanto, sujeita à supervisão de órgãos
públicos de controle, é mais recomendável que a personalidade jurídica também seja de direito
público. Neste caso, algumas potenciais fontes de recursos são:










Orçamento da União;
Impostos (federais, estaduais e municipais);
Fundos de Participação (federais, estaduais e municipais);
Compensações Financeiras (ex. Royalties minerárias e hídricas);
Multas ambientais;
Outras arrecadações;
Fundos (Fundo Nacional do Meio Ambiente, Fundo Amazônia, Fundos Constitucionais do
Centro-Oeste, Norte e Nordeste – FCO, NE, FNO, e Fundo Clima);
Doações nacionais ou internacionais; e
Compensações ambientais decorrentes de Unidades de Conservação

Se o fundo tiver uma natureza jurídica privada, algumas potenciais fontes de financiamento mais
adequadas são:










Doações internacionais e nacionais
Compensação de reserva legal e supressão de vegetação
Compensação ambiental (Lei do SNUC);
Condicionantes
Parcerias
Pagamentos por serviços ambientais
Mercado
Fundos privados; e
Fundos públicos, tais como Fundo Nacional do Meio Ambiente, Fundo Amazônia e Fundo
Clima, entre outros7

Havendo mistura entre recursos públicos e privados também é possível pensar em estruturas mistas,
com a diversificação de fontes agindo como mitigador de risco de faltar recursos para o instrumento.
Por outro lado, a opção por fontes mistas pode acarretar em riscos quanto a burocracias públicas para
a totalidade de sua opereção, perdendo a liberdade, flexibilidade e agilidade privada.
Alternativamente, a coexistência de veículos financeiros de diferentes naturezas jurídicas pode ser
um caminho atraente, caso os modelos de governança sejam convergentes e cooperativos. Assim,

7

Estes são fundos públicos, mas cujos recursos podem ser internalizados tanto por agentes públicos - como recursos públicos - ou
por agentes privados - como recursos privados.
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cria-se um ambiente de financiamento no qual os diferentes veículos são as ferramentas da
materialização do instrumento financeiro, atuando em seus nichos e em suas ‘zonas de conforto’.
Primeiro se faz necessário distinguir entre fontes reembolsáveis, onde se espera um retorno
financeiro, e fontes não reembolsáveis, onde não se espera um retorno financeiro. Portanto, ao se
estruturar as estratégias de captação, é importante primeiro definir a estrutura jurídica e a estrutura
financeira, de forma a contemplar o acesso às futuras fontes de financiamento.
Em relação a gestão dos recursos de diferentes fontes financeiras, principalmente no que tange
recursos reembolsáveis e não reembolsáveis, devido ao foco e objetivos diferenciados dessas
modalidades, cada um dos mecanismos poderia ser gerido por diferentes atores, com estruturas de
governança e operacionais diferenciadas. Outra opção seria uma estrutura financeira única que
poderia abarcar estes dois mecanismos, desde que estas tenham independência operacional.
Pressupõe-se que, com o desenvolvimento das duas estruturas financeiras, seria possível levar em
consideração demandas do território de diferentes naturezas em nos seus diferentes horizontes
temporais.
Seja o arranjo múltiplo ou individual, é fundamental garantir que os diferentes veículos financeiros,
ainda que com estratégias, estruturas e governanças diferenciadas, sejam guiados de forma a garantir
alinhamento quanto à missão e objetivos dos instrumentos e sua conexão com o planejamento e
desenvolvimento local.

DIRETRIZ 4: Instrumentos financeiros devem contar com estratégias de aplicação de
recursos capazes de responder a sua missão e objetivos, tendo em vista as distintas
especificidades das demandas, dos investidores e da perenidade do instrumento, de
forma a realizar investimentos de forma eficiente e efetiva
4.1. Os instrumentos financeiros podem ser estruturados a partir de variadas fontes, com regras
claras e transparentes em relação aos investimentos e suas limitações.
4.2. Independentemente da variedade de instrumentos financeiros, os desembolsos devem ser
coordenados e centralizados sob arranjos de governança necessariamente atrelados à missão
maior do instrumento, voltado ao desenvolvimento local.
4.3. Os instrumentos financeiros devem definir sua natureza jurídica e forma de operação a
partir dos seus princípios e missão, origem dos recursos disponíveis e demandas do território,
que por sua vez influenciarão sua estrutura de captação e operação.
4.4. É essencial dispor de mecanismos de financiamento que se ajustem as necessidades do
território e as exigências realizadas por investidores, de forma a criar as combinações mais
eficientes entre fontes e usos e de recursos.
4.5. Os usos para instrumentos financeiros devem ser complementares e cooperativos, de
forma a maximizar o impacto positivo do recurso desembolsado.
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Quadro 2 - Uma experiência em curso de desenho de um instrumento financeiro: o fundo antecipatório do IFC

Instrumento financeiro - IFC e Pronatura
A International Finance Corporation (IFC), juntamente com o Instituto Pro Natura vem desenvolvendo um piloto de
“Fundo Antecipatório”, instrumento financeiro com o objetivo de disponibilizar receitas para a preparação de
comunidades para os grandes investimentos em infraestrutura.
O “Fundo Antecipatório” é destinado ao desenvolvimento de cadeias produtivas em tais regiões, e no seu desenho
conta com uma estrutura de governança baseada nos princípios de coordenação com políticas públicas e planejamento
territorial. O objetivo do fundo é aumentar a diversificação econômica da região, gerar emprego e renda, fomentando
a atividade empreendedora. O impacto de desenvolvimento no território pode, por sua vez, reduzir riscos e impactos
ambientais negativos de grandes projetos e ao mesmo tempo oferecer uma alternativa para a a coordenação entre
planejamento territorial e atividades econômicas.
Conceitualmente, o projeto surgiu da constatação de que, em
grandes obras de infraestrutura, há uma diferença temporal entre
os impactos ocasionados pelo anúncio e implantação do
empreendimento e as receitas que serão geradas pelo mesmo (ver
figura). Geralmente é neste período de disparidade entre receitas
e impactos que ocorrem os maiores conflitos com populações
locais, o recrudescimento de danos ambientais não previstos e
desvios no custo e cronograma das obras.

Investimentos socioambientais

Impactos socioambientais

Tempo

Sendo assim, um instrumento que conseguisse adiantar receitas de forma a suportar tanto a preparação das
comunidades locais para a construção, quanto ao longo do processo da obra, tem o potencial de aumentar o bem-estar
das comunidades locais além de diminuir o risco e, consequentemente, os custos associados à desvios inesperados na
construção. Na figura acima, a linha pontilhada representa o efeito esperado após a implementação do Fundo
Antecipatório, ou seja, uma diminuição na diferença entre investimentos e impactos no estágio inicial de uma grande
obra de infraestrutura.
Para implementar este modelo, IFC e Pro Natura têm usado os insumos gerados ao longo da criação do projeto de
Diretrizes para Grandes Obras da Amazônia, além de outros estudos.
Dado o contexto de crise econômica no Brasil, que afetou fortemente receitas governamentais, e a maior morosidade
no processo de associação de receitas públicas a determinados programas, o instrumento financeiro desenhado tem
caráter unicamente privado. A expectativa é que, no futuro próximo, com o desenvolvimento do instrumento e o
aumento da arrecadação à nível municipal, estadual e federal, receitas governamentais também passem a integrar a
captação.
Já em relação aos tipos de receitas, o instrumento leva em consideração o ponto de vista dos investidores. Há muito
capital privado direcionado, por exemplo, a negócios geridos por mulheres, ou cadeias produtivas específicas. Além
disso, alguns investidores exigem retornos financeiros enquanto outros investem a fundo perdido. Dado isto, as
estruturas de usos do veículo de investimento (ou veículos de investimento) serão definidas durante a captação do
mesmo. No entanto, IFC e ProNatura prevêem a existência de dois instrumentos: um com fins lucrativos e outro para
investimentos sem retorno financeiro. Os investimentos que visam lucro seriam direcionados às cadeias produtivas que
valorizem as potencialidades do território e promovam diversificação econômica na região. Já o capital a fundo perdido
seria investido em estruturas que deem suporte a estas cadeias, como o fortalecimento institucional local, o treinamento
de mão-de-obra, a construção de infraestrutura urbana e de serviços de saúde e educação. O objetivo de criar dois
instrumentos é que eles sejam complementares, e que permitam investimentos perenes na região. Para dirimir conflitos
de interesse, a gestão desses dois instrumentos é separada. No entanto, ambas fazem parte da mesma governança, para
garantir coordenação e alinhamento dos investimentos.
Vale ressaltar também que é o instrumento financeiro pode ser direcionado também para o setor público, que estaria
sujeito à estrutura privada de gestão, mas que respeitasse a prestação de contas exigida pelas instâncias governamentais.
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O desenho do instrumento financeiro está pronto e, após uma primeira fase que identificou cadeias produtivas nos
potenciais locais piloto, deverá serm implementado durante 2017.
Fonte: IFC, 2016

2.5 Monitoramento da Efetividade para o Desenvolvimento Local
Um programa de monitoramento robusto permite que o instrumento financeiro avalie o progresso e
o impacto dos projetos e ações que financia, além de oferecer informações críticas ao espaço de
governança do instrumento financeiro e às organizações executoras dos projetos, para a correção de
rumos e implementação de melhorias.
Um sistema de monitoramento deve incluir dois aspectos: o monitoramento dos processos, que
avaliam se as organizações executoras realizaram as atividades planejadas do projeto, respeitando o
cronograma e o orçamento estipulados, e o monitoramento dos impactos sociais, ambientais e de
desenvolvimento econômico, mensurando mudanças de natureza social e ambiental promovidas pelas
atividades dos projetos ao longo do tempo.
As experiências dos fundos de conservação demonstram que, enquanto o monitoramento de processos
é realizado com maior frequência e facilidade, o monitoramento de impacto ainda representa um
desafio por sua complexidade. Em primeiro lugar, é difícil estabelecer uma relação de causalidade
entre as atividades do projeto e as mudanças socioambientais. Os custos de coletas de dados sociais
e ambientais podem ser altos, inviabilizando sua periodicidade adequada. Finalmente, os impactos
socioambientais esperados dos projetos podem demorar a se concretizarem.
Considerando-se que a efetividade dos investimentos
viabilizados pelo instrumento financeiro quanto ao
desenvolvimento local deve ser o objetivo último buscado, o
monitoramento deve buscar algumas características que
apontam para a superação dos desafios elencados8.
É importante que os indicadores de monitoramento possam
abranger tanto os objetivos de curto prazo dos projetos
financiados, como as metas de longo prazo, evitando-se
objetivos vagos e pouco específicos. Portanto, a definição de
indicadores depende do estabelecimento inicial de metas
consistentes.

TIPOS DE INDICADORES
Três tipos de indicadores devem ser
coletados. O primeiro relaciona-se a
processos, como, por exemplo, se o projeto
respeitou o cronograma planejado. O
segundo tipo de indicador mensura os
impactos sociais e ambientais do projeto,
como redução de ameaças à biodiversidade
ou direitos sociais protegidos. Já o terceiro
tipo acompanha fatores externos que
podem afetar a consecução dos objetivos do
projeto,
tais
como
processos
macroeconômicos e de mudança de
legislação, ou novas dinâmicas incidentes na
região.

Considerando a disponibilidade limitada de tempo e recursos
financeiros para monitoramento, é importante que o sistema de monitoramento selecione um conjunto
mínimo de indicadores que sejam úteis e de fácil mensuração. A definição de indicadores essenciais
também deve considerar as necessidades de informação das diferentes partes interessadas, como

8

CFA, 2008; CFA, 2014; RedLAC, 2014; Stem et al., 2005; TNC, 2013, Monzoni et al., 2016
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doadores, governo, e comunidades, bem como a periodicidade com que estes stakeholders necessitam
dessas informações. Assim, sugere-se que diferentes partes interessadas sejam envolvidas na
costrução do sistema de monitoramento de forma que as necessidades dos diferentes públicos sejam
consideradas e que as ações tenham legitimidade. Também se recomenda incluir especialistas na
definição dos indicadores de monitoramento que possam contribuir com conhecimento técnico e
científico.
Em geral, os instrumentos financiam projetos executados por outras organizações. Portanto, é
recomendável que as organizações incluam nas suas propostas de projetos o monitoramento em
distintas fases de execução, designando claramente recursos do instrumento financeiro para o
monitoramento das ações financiadas. Também é recomendável que busque-se capacitar as
organizações executoras de projetos para que estas possam realizar efetivos monitoramentos. Para
tal, o instrumento financeiro pode contratar ou alocar funcionários que se dediquem a capacitar as
organizações, compartilhar os aprendizados de monitoramento entre as organizações parceiras e, se
necessário, construir junto com as organizações os indicadores de monitoramento.

DIRETRIZ 5: Instrumentos financeiros devem ter sistema de monitoramento dos seus
processos e resultados quanto à efetividade dos investimentos no alcance dos objetivos
5.1. Os indicadores de monitoramento devem ter relação direta com as metas dos projetos
financiados, que por sua vez devem estar atrelados ao planejamento/agenda de
desenvolvimento local da região.
5.2. Devem ser selecionados um conjunto mínimo de indicadores que sejam úteis e de fácil
mensuração e contemplem as necessidades de informação dos diferentes stakeholders.
5.3. O monitoramento deve incluir indicadores de processos e resultados das ações, de forma
a corrigir rumos e adequar os próprios instrumentos financeiros, e garantir efetividade dos
investimentos para o desenvolvimento local.
5.4. Os investimentos em monitoramento devem prever a capacitação dos gestores e dos
implementadores, e envolvimento da sociedade, na construção e no uso dos indicadores.
5.5. Os investidores que aportam recursos aos instrumentos financeiros devem incentivar o
uso dos indicadores de monitoramento, e atrela-los aos padrões socioambientais dos projetos
existentes.

Eastern Arc Mountains Conservation Endowment Fund (EAMCEF)
Fundado em 2001, o EAMCEF é uma organização sem fins lucrativos que apoia o desenvolvimento
comunitário, a conservação da biodiversidade e projetos de pesquisa aplicados, promovendo a diversidade
biológica, as funções ecológicas e o uso sustentável dos recursos naturais nas Montanhas do Arco Oriental
da Tanzânia. O EAMCEF possui um sistema de repasse de recursos vinculado ao desempenho físico e
financeiro das organizações apoiadas. Os desembolsos são realizados em tranchas de 40%, 30% e 30%. A
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primeira trancha é desembolsada logo após a aprovação do projeto; a segunda trancha é paga mediante
comprovação de execução de, no mínimo, 70% da primeira trancha; enquanto a terceira trancha é feita
mediante comprovação de execução de 100% da primeira trancha e 70% da segunda. A solicitação da
segunda e da terceira tranchas deve ser acompanhada por relatórios de implementação e financeiro e só
serão aprovadas mediante comprovação de desempenho satisfatório. Durante a implementação do projeto,
o EAMCEF pode realizar visitas de campo, comunicadas ou não com antecedência, para dialogar com
governos, beneficiários e seus representantes e avaliar o progresso do projeto. Em 2015, o EAMCEF
publicou um relatório com os principais resultados e impactos obtidos pelos projetos, além das lições
aprendidas e obstáculos encontrados, dos últimos quatro anos de operação do instrumento financeiro.
Fundo Kayapó
O Fundo Kayapó é um fundo patrimonial que tem como finalidade apoiar projetos de proteção à
biodiversidade conduzidos por organizações indígenas que atuem em território Kayapó, Menkragnoti, Bau,
Capoto/Jarina, Badjonkôre e Las Casas, situadas no sul do Pará e norte do Mato Grosso. Iniciado em 2011,
o fundo recebeu um aporte inicial de US$ 13,1 milhões da Fundação Gordon and Betty Moore, via Fundo
de Conservação Global (GCF) e Conservação Internacional e do Fundo Amazônia, via BNDES. O
instrumento financeiro possui um sistema de monitoramento de projetos que acompanha e avalia os
desembolsos e as ações realizadas, os resultados alcançados e as metas atingidas no período. As
organizações responsáveis pelos projetos devem apresentar relatórios de resultados semestrais, relatórios de
acompanhamento físico-financeiros semestrais – vinculados a cada pedido de liberação de recursos –e
relatórios finais com o grau de alcance dos objetivos estabelecidos e resultados com base nos indicadores
fixados; as principais questões surgidas e as soluções encontradas durante a execução do projeto; as
principais lições e contribuições do trabalho desenvolvido no campo da conservação e/ou uso sustentável
da biodiversidade; as perspectivas futuras e o resumo financeiro do projeto. Há também a realização de, no
mínimo, uma visita semestral aos projetos, com recomendações e proposta de cronograma para que
alterações venham a ser implementadas para melhorias do projeto ou para a solução de eventuais problemas.

2.6 Aprendizados
Por mais que a falta de recursos financeiros seja, em alguns casos, um limitador de iniciativas para o
desenvolvimento local, no contexto de grandes obras, os recursos monetários geralmente existem,
mas sua alocação é inadequada. Historicamente, a má utilização destes recursos frustram a promessa
de trazer bem estar para as populações. Sendo assim, como um contra-exemplo do “Como Fazer”,
são colocadas algumas ressalvas a serem observadas em futuras estruturas:
Recursos utilizados de maneira ineficiente, não causando os impactos desejados: Isso pode
ocorrer nos casos nos quais as reais necessidades do território não são diagnosticadas adequadamente,
ou as decisões são tomadas de forma unilateral e não coordenada. Esse ponto fortalece a importância
de processos participativos e governança adequada e independente pra a escolha dos investimentos.
Intensificação ou geração de conflito devido a problemas de governança: Em condições sociais
nas quais nunca houve recursos para realizar investimentos, a chegada de quantias volumosas pode
gerar ou agravar conflitos já existentes em relação ao uso destes montantes. Novamente, isso reforça
a importância de processos participativos e de garantir que o instrumento tenha um objetivo final
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claro, o de fomentar o desenvolvimento sustentável compartilhado da região acima de quaisquer
interesses privados. Além disso, ele também fortalece a importância de que a decisão dos
investimentos deva ser profissionalizada e independente, de forma a garantir que os recursos serão
investidos unicamente na realização do objetivo maior.
Incentivos para corrupção/usos políticos dos recursos para desenvolvimento local: A
disponibilidade de recursos acirra também a disputa entre grupos políticos, incentivando a “captura”
de estrutura de governança para fins particulares. Este ponto reforça, novamente, a questão de uma
gestão profissionalizada e não associada aos interesses de nenhum grupo em particular.
Perda de legitimidade da instituição gestora dos fundos: A ausência de monitoramento e prestação
de contas, faz com que os atores deixem de acreditar na integridade dos processos e das organizações
que conduzem a aplicação dos recursos. Isso pode, como salientado acima, criar ou intesificar
conflitos já existentes. Por isso, a existência de critérios claros de investimento e processos
transparentes é essencial para a manutenção da legitimidade da estrutura.
Outros equívocos recorrentes são o mal entendimento das demandas locais na designação de recursos,
a descontinuidade da atuação dos instrumentos financeiros, a geração de conflitos e/ou insatisfeitos
por partes não atendidas, e estruturas de governança não representativas ou não reconhecidas.
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3

COMO FORAM CONSTRUÍDAS AS DIRETRIZES?

O material aqui apresentado foi construído com o apoio das diferentes organizações que se engajaram
nas discussões realizadas no âmbito do Grupo de Trabalho sobre Instrumentos Financeiros, que
teve a liderança compartilhada pelo GVces e IFC. O FUNBIO passa a colaborar com a concepção
deste documento a partir de setembro de 2016.
Além da ampla pesquisa de referências e do mapeamento de experiências sobre o tema, foi realizada
uma série de encontros presenciais. Ainda no final de 2015 o tema foi debatido durante uma reunião
do GT sobre Planejamento Territorial, quando se abordou questões como a potencialização das
capacidades de planejamento, financiamento com governança própria e estabelecimento de
prioridades, pelo próprio território, balizadas pelo tripé governança, instrumentos de financiamento e
monitoramento.
Em 2016 foram três reuniões específicas, que se dedicaram a melhor compreensão dos desafios e
possibilidades para a estruturação de instrumentos financeiros com uma abordagem territorial. Foi
com esse fim que o Fórum Integrador sediou também em Belém uma roda de conversa temática,
quando se discutiu os avanços do GT até aquele momento.
Os relatos das discussões podem ser acessados nos links:
1ª Reunião de Trabalho – 04 de novembro de 2015, em Brasília
2ª Reunião de Trabalho – 16 de março de 2016, em São Paulo
3ª Reunião de Trabalho – 09 de maio de 2016, em São Paulo
Fórum Integrador, roda temática – 09 de agosto de 2016, em Belém
4ª Reunião de Trabalho – 24 de outubro de 2016, em São Paulo
Mais detalhes sobre essas atividades, assim como os documentos produzidos, estão disponíveis no
website da iniciativa, no link.
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Reunião de Trabalho sobre Instrumentos Financeiros, São Paulo, mar/2016.

Reunião de Trabalho sobre Instrumentos Financeiros, São Paulo, mai/2016.

3.1 Lista de instituições participantes
Agenda Pública
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
Bradesco
BZDUZER Consultoria
COIAB - Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira
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Diálogo Tapajós
Engie
FAS - Fundação Amazonas Sustentável
FUNBIO - Fundo Brasileiro para a Biodiversidade
Governo do Pará
GTA - Grupo de Trabalho Amazônico
Instituto Dialog
Instituto Votorantim
IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
ISA - Instituto Socioambiental
Itaipu
Itaú BBA
Odebrecht
Pronatura
SDH - Secretaria de Direitos Humanos
Suzano
TNC - The Nature Conservancy
UFPA - Universidade Federal do Pará
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