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The context
Grandes empreendimentos de infraestrutura no Brasil, como rodovias, ferrovias, usinas hidrelétricas, e também investimentos
em mineração, sustentam a estratégia nacional de desenvolvimento e crescimento, voltada para a exportação de
commodities. No entanto, estes investimentos são historicamente marcados por conflitos socioambientais. Os projetos são
invariavelmente planejados, implementados e medidos conforme expectativas criadas no âmbito setorial e segundo metas
macroeconômicas de alcance nacional. Pouca ou nenhuma conexão resta com as reais demandas sociais geradas local e
regionalmente, numa visão de futuro compartilhada. O resultado tende à violação de direitos, perda de oportunidades
socioeconômicas e estrangulamento de modos de vida e usos dos recursos naturais que dizem respeito ao desenvolvimento
humano e sustentável.
É notório que a mera expectativa da instalação do empreendimento ocasiona fluxos migratórios significativos e mudanças no
uso da terra. Somente na Amazônia brasileira - principal bioma a receber esse tipo de investimento nas últimas décadas no
Brasil -, o desmatamento e as unidades de conservação mais ameaçadas estão sob a influência de grandes projetos de
infraestrutura. Concomitantemente, direitos sociais e as capacidades públicas são comprometidos diante de um aumento
vertiginoso da demanda. Direitos humanos, como direito à moradia, trabalho, educação e saúde adequados, são
frequentemente violados.
Mesmo a promessa de desenvolvimento socioeconômico resultante de grandes investimentos não é cumprida. A Amazônia
continua sendo a região onde 98% dos municípios estão abaixo da média do país no Índice de Progresso Social (IPS), a
renda per capita é 26% abaixo das taxas nacionais e apenas 36% dos domicílios urbanos possui saneamento adequado. Em
suma, os territórios que recebem projetos de infraestrutura e mineração em grande escala suportam a totalidade dos
impactos, ao mesmo tempo em que recebem uma parcela menor - e raramente permanente - de benefícios, como resultado
de projetos idealizados de acordo com metas e estratégias nacionais. No contexto de uma carteira de projetos já planejada
para a Amazônia com previsão de aportes da ordem de R$ 200 bilhões até 2020, é inconcebível que localidades ricas em
pessoas, culturas e biodiversidade e repletas de carências históricas sejam privadas da justa distribuição de benefícios
enquanto suportam a totalidade dos impactos.
A saída pressupõe, de um lado, o fortalecimento do arcabouço de garantias socioambientais hoje asseguradas pela
legislação e, de outro, o aperfeiçoamento de práticas voluntárias e de políticas integradas. O processo de licenciamento
ambiental no Brasil, que busca promover não apenas medidas de mitigação e compensação, mas também a aplicação de
direitos e prestação de contas pelas instituições, é atualmente amplamente questionado, seja pelo próprio governo, pelo
setor empresarial ou por parte da população afetada pelos projetos de infraestrutura. Portanto, é imperativo investigar quais
outros instrumentos e políticas poderiam complementar e fortalecer o licenciamento para um desenvolvimento socialmente
justo, alinhado à proteção dos recursos naturais e das comunidades que os protegem e dependem deles.
Uma abordagem territorial para esses investimentos busca uma visão integrada e um caminho mais eficaz para alcançar
objetivos que promovam um desenvolvimento sustentável duradouro. Isso significa preencher a lacuna entre políticas em
nível nacional e gerenciamento de impacto focado no projeto, colocando os territórios - seu povo, histórias, cultura e
paisagens - no centro do debate sobre infraestrutura.

Diretrizes para a
Infraestrutura no Brasil Uma
abordagem de governança
territorial
A descentralização e o aumento de demandas de participação social sobre instituições democráticas têm
avançado na cooperação entre Estado e sociedade, levando a novos arranjos de governança. Estudos sobre
infraestrutura no Brasil revelam que houve progresso em termos de instrumentos de gestão e legitimidade
democrática. No entanto, uma falta de abordagem territorial torna esses projetos “territorialmente cegos”1,
uma vez que adotam pouco dos contextos locais. A maioria deles é implementada em regiões com
fragilidades socioambientais, o que apresenta alta complexidade para as políticas públicas e para a
sociedade civil, além do setor privado.

A tomada de decisão a respeito da implementação dos projetos está concentrada nas mãos do Estado e do
setor privado. Há ausência de participação social e envolvimento de atores sociais em processos de
accountability, especialmente a participação daqueles que são diretamente afetados e dos mais vulneráveis à
instalação e operação de projetos de grande escala. Esses são os mais informados para apontar desafios e
oferecer oportunidades para ações governamentais e privadas mais responsivas e eficazes.
A iniciativa Grandes obras na Amazônia - Aprendizados e Diretrizes (doravante, Diretrizes) lança luz sobre as
lições aprendidas e recomendações para políticas públicas e práticas empresariais, para que se estabeleça
um novo tipo de relação entre os grandes empreendimentos e os territórios amazônicos que lhes são alvo.
Liderada de 2015 a 2018 pelo Centro de Estudos de Sustentabilidade da Fundação Getulio Vargas
(FGVces) e pela International Finance Corporation (IFC) do Grupo Banco Mundial, essa iniciativa
envolveu quase 480 pessoas representando mais de 180 instituições. A iniciativa procurou superar a
ausência de mecanismos que possibilitem consolidar aprendizados do passado e evitar equívocos ainda
recorrentes. Sem referências de boas práticas que proporcionem mínima previsibilidade e adequada gestão
de riscos, empreendedores e investidores também se expõem a adversidades de ordem reputacional,
operacional, financeira e judicial.
As Diretrizes estão organizadas em sete frentes temáticas: Planejamento e Ordenamento Territorial;
Instrumentos Financeiros; Capacidades Institucionais; Povos Indígenas, Comunidades Tradicionais e
Quilombolas; Crianças, Adolescentes e Mulheres; Supressão Vegetal Autorizada; e Deslocamentos
Compulsórios. Embora focadas na Amazônia brasileira, as diretrizes acabaram por apresentar uma visão
mais ampla da implementação de infraestrutura que poderia ser válida para outros biomas brasileiros.

Grandes obras na Amazônia: Lições aprendidas e diretrizes. 2ª
edição, 2018. FGVces e IFC.
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Diretrizes para a
Infraestrutura no Brasil Como
tornar operacional
A aposta da iniciativa na diversidade de participantes demonstrou que entre os múltiplos setores da sociedade há
pontos de confluência e disposição para alterar o modus operandi vigente. Mas o lançamento das diretrizes em
2017 e a versão revisada em 2018 levantaram imediatamente questões de "como fazer". Como implementar as
diretrizes compiladas em um território real, em um contexto real de implementação de infraestrutura? Como
transformar diretrizes gerais em ações estratégicas e práticas?

Com o apoio da Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ), entre 2018 e 2019, a equipe do
FGVces discutiu entre os principais atores o caminho para implementar as diretrizes na prática. A equipe exercitou o
desenho de modelos de intervenção prática para certos territórios e para o setor empresarial, discutiu com diferentes
setores da administração pública e trocou ideias e lições aprendidas com instituições acadêmicas. O resultado se
deu em três frentes.
Primeiro, há uma percepção mais ampla sobre a (im)possível orientação procedimental para as diretrizes, no formato
de um plano operacional passo a passo. Pelo contrário, o entendimento geral é que uma abordagem territorial convida
os profissionais a se envolverem em abordagens participativas personalizadas e territoriais a serem adotadas no
planejamento e implementação de projetos. Atender às especificidades dos territórios, incluir suas vozes no processo
de implementação e ter territórios - e seus respectivos atores do setor público - como atores-chave no processo implica
em um caminho a seguir para uma infraestrutura mais eficiente e efetiva.

Segundo, elementos-chave devem ser observados e ações críticas podem ser implementadas, prevendo o início de um
processo de governança territorial. Os exemplos de implementação desse modelo pelo FGVces no Amazonas no
Brasil, e pela IFC no Peru demonstram maneiras viáveis de colocar em prática as Diretrizes. Além disso, a proximidade
com a Universidade do Pacífico - na discussão
de uma comunidade de aprendizagem entre
universidades da América Latina sobre
infraestrutura sustentável - trouxe pensamentos
interessantes sobre o papel da academia no
fortalecimento de sua função social em meio às
transformações socioeconômicas e políticas
provocadas pela chegada de uma empresa de
infraestrutura em larga escala.

Como tornar operacional

1. Sem manuais,
nem “check-list”
No início da construção das Diretrizes em 2015, o termo protocolo parecia dar conta de explicar as
motivações para o estabelecimento de recomendações para a instalação de grandes obras na Amazônia. Em
um primeiro momento, a iniciativa do FGVces e da IFC foi denominada Protocolo para Projetos de Grande
Escala (Infraestrutura) na Amazônia. No entanto, a partir de uma série de discussões disseminadas entre as
diferentes partes interessadas supôs-se: que é possível seguir uma lista de verificação, um roteiro a ser
conduzido, um manual de prática. Isso acabou sendo um paradoxo. Se o mote da discussão sobre
infraestrutura de larga escala na Amazônia é centrado no desenvolvimento territorial, buscando um território
ativo em todo o processo de tomada de decisão, como incorporar as especificidades territoriais no desenho
de cada etapa, de cada decisão tomada e expressá-lo através de um "manual de instruções"? Como
reconhecer o dinamismo das relações em um determinado território que deve moldar continuamente as ações
naquele espaço? Assim, com a centralidade do território como protagonista na condução do diálogo e na
promoção da governança, o termo protocolo entrou em desuso e foi substituído por diretrizes, cujo ponto de
partida é ajustar, adaptar e focalizar a ação de todos os atores, envolvendo o território como um jogador ativo.
A partir daí surge o mantra que circulou nos muitos grupos de trabalho, oficinas e seminários da iniciativa: as
diretrizes territoriais devem ser construídas e implementadas territorialmente.

Como tornar operacional
Uma das principais lições aprendidas durante esses três
anos decorre da pergunta "como fazer". A possibilidade de
replicar as Diretrizes na Amazônia, ou em outros contextos,

2. O processo é tão importante
quanto os resultados

mostra que a tecnologia social usada na construção das
diretrizes é um reflexo prático das mensagens centrais por trás de suas recomendações: governança, diálogo
contínuo, participação social e transparência. Elementos como a responsabilidade pela coordenação do
processo, o papel do conflito, a disponibilidade de informações e a representatividade fornecem um impulso e
um norte para a implementação das recomendações. A coordenação para a implementação de uma
abordagem de governança territorial em infraestrutura desempenha um papel importante na manutenção e
coerência dos princípios das Diretrizes. É apenas aparente o paradoxo entre assumir um papel de liderança
na coordenação das ações e, ao mesmo tempo, manter a horizontalidade e a ampla participação no
processo. Contradições e conflitos devem ser endereçados pela transparência nas discussões, processos e
resultados, apontando os caminhos a serem seguidos e visões propositivas e provocadoras para
problematizar as necessidades urgentes de soluções em relação aos desafios socioambientais e territoriais.
O acesso à informação é uma das formas possíveis de buscar combater a gigantesca assimetria de poder
entre diferentes atores. É essencial garantir que as diversas partes participem das discussões, não apenas
para que suas vozes e preocupações sejam ouvidas, mas também porque sentar à mesa pode ser uma
oportunidade de empoderamento. A representatividade nos processos de governança mantém todos os
interesses relevantes em pauta e busca um legado mais justo e igualitário para o desenvolvimento territorial.

Como tornar operacional

3. O poder público e os
territórios são elementos
chaves

A proposta de uma abordagem de governança territorial
em si está baseada no reconhecimento de que apenas
as políticas públicas existentes não são moldadas de

forma suficiente para lidar com as circunstâncias extraordinárias criadas por esses projetos e as graves
implicações no desenvolvimento social, bem como na proteção ambiental nos níveis local e regional. As
políticas e funcionários públicos não são - e não devem ser - o único público de uma abordagem territorial no
contexto da construção de grandes obras. Por exemplo, quando os governos nacionais ou subnacionais
demonstram falta de interesse em fortalecer a proteção ambiental e a aplicação dos direitos sociais, o
contexto local e político para a implementação das Diretrizes deve considerar redirecionar o foco de atenção
dos formuladores de políticas e das políticas de infraestrutura, para trabalhar desde o início priorizando os
próprios territórios que atualmente enfrentam maior pressão de projetos de grande escala, seus atores
mobilizadores locais, e outras partes interessadas na sociedade, como a academia, o setor privado e os
movimentos sociais. No entanto, embora o pressuposto permaneça inalterado, forte ênfase deve ser colocada
nos esforços para o setor público. A implementação de uma abordagem de governança para infraestrutura
depende da implementação de políticas públicas. Dessa forma, um dos principais objetivos para a
implementação de qualquer projeto deve ser, sempre que possível, trabalhar concomitantemente com atores
públicos para determinar os componentes elementares das políticas nacionais e subnacionais capazes de
promover o desenvolvimento territorial.

Desde 2006, o FGVces realiza pesquisas aplicadas em
territórios que recebem investimentos em larga escala de
infraestrutura e mineração. Vários modelos foram
projetados pelos pesquisadores do Centro ao longo dos

Como tornar operacional

4. Alguns ingredientes são
cruciais

anos, buscando a identificação de uma estrutura de
conceitos e premissas para essa relação muitas vezes conflitante entre projetos e territórios. As Diretrizes
(elaboradas a partir de um esforço conjunto com a IFC e todas as partes interessadas envolvidas) foram o
culminar deste modelo para uma abordagem de governança territorial para infraestrutura e mineração no
Brasil. O modelo toma como ponto de partida uma abordagem territorial em que os impactos, riscos e
oportunidades da instalação dos projetos são geridos dentro de uma visão territorial mais ampla,
reconhecendo a confluência de múltiplos interesses e necessidades em um processo de planejamento
territorial e ordenamento do uso do solo que é consistente com uma visão integrada e centrada em uma
agenda de desenvolvimento territorial. A ideia é colocar o território no centro ao invés dos projetos de
infraestrutura. Os instrumentos financeiros fornecem os recursos necessários nos estágios críticos da
implementação da infraestrutura, com foco nas metas de longo prazo. O fortalecimento das capacidades de
todas as instituições relevantes, não apenas das autoridades municipais, mas também de outros atores
públicos, a sociedade civil e o próprio setor privado, proporcionará um ambiente socialmente mais justo, que
inclui dispositivos e processos de monitoramento e controle social a serem implementados. Certos
segmentos da sociedade são particularmente prejudicados pela instalação e operação de projetos de grande
escala. Estratégias específicas devem ser elaboradas para proteger os direitos dos povos indígenas,
comunidades tradicionais e quilombolas - e outros grupos prioritários nesse contexto, como crianças,
adolescentes, mulheres e populações deslocadas compulsoriamente pelo desenvolvimento.

Diretrizes para Grandes projetos de
infraestrutura no Brasil
Um modelo de governança
territorial

O envolvimento dos distintos
setores da sociedade na formulação
de soluções é a necessária
complementação do que se
identifica como um acentuado
protagonismo do governo federal e
das empresas responsáveis pelos
empreendimentos. Certas partes
interessadas tem sido invisibilizadas
para advogarem um novo equilíbrio
de forças, capaz de reduzir conflitos
sociais e investimentos
desnecessários. A maneira mais
eficaz de proteção dos direitos das
populações mais vulneráveis a
empreendimentos de grande
infraestrutura é envolver esses
grupos desde o início do
planejamento, permitindo que eles
participem e contribuam com seu
conhecimento e legitimidade para
processos que definem o futuro de
seus territórios.

A escala de tempo para o
licenciamento ambiental - hoje em
dia a estrutura pela qual os
territórios devem ser preparados
para projetos de grande escala - é
muito curta para prevenir e
minimizar satisfatoriamente os
impactos negativos. Dada a rapidez
com que as decisões políticas sobre
esses projetos são tomadas e os
impactos previsíveis que causam, as
sociedades locais e as instituições
que operam nesses territórios
precisam que suas capacidades
sejam rapidamente fortalecidas. Isso
explica a necessidade de fortalecer o
planejamento territorial e conceber
instrumentos financeiros mais
inteligentes, visando o financiamento
antecipado de medidas
preparatórias.

Fonte: Adaptado do Grandes Obras na Amazônia, FGVces e IFC, 2018.

A mera existência de cenários em
que a governança ocorre não
garante que todos os interessados
desfrutem de uma base igual de
participação, nem que o resultado
dos acordos firmados reflita
realmente as preocupações e o
conhecimento profundo dos grupos
minoritários. O conhecimento
também deve ser compartilhado por
meio de divulgação e aprendizagem
social, e isso exige formação e
fortalecimento dos atores
envolvidos no processo. O acesso às
informações em um formato fácil de
usar é, portanto, um fator ainda
mais poderoso para a equidade do
que regras formais para a tomada de
decisões.

Diretrizes para grandes
projetos de Infraestrutura no
Brasil Um guia operacional
Apesar de uma visão ampla de que se deve implementar procedimentos e processos moldados de acordo com
o real contexto quando se trata da construção de grandes obras de infraestrutura, as consultas e discussões
realizadas lançam luz sobre ações críticas específicas que devem ser priorizadas para serem implementadas
em relação a cada elemento da abordagem de governança territorial apresentada nas Diretrizes. Como essa
abordagem exige um esforço conjunto entre diferentes atores em um determinado território, essas ações
críticas devem ser idealmente abordadas em conjunto.

1.
1. Agenda
Agenda de
de Desenvolvimento,
Desenvolvimento, Planejamento
Planejamento Territorial
Territorial ee Ordenamento
Ordenamento do
do
Uso
Solo Uma
abordagem territorial para o planejamento do desenvolvimento de grandes
Uso do
da Terra
Uma abordagem territorial para o planejamento do desenvolvimento de grandes

projetos pressupõe o enfrentamento de dois desafios básicos: por um lado, preparar os territórios a
projetos pressupõe o enfrentamento de dois desafios básicos: por um lado, preparar os territórios a partir
partir de suas capacidades e fraquezas congênitas de forma a minimizar o impacto das mudanças
de suas capacidades e fraquezas congênitas de forma a minimizar o impacto das mudanças circunstanciais
circunstanciais ocasionadas; e, por outro, coordenar políticas públicas e investimentos das empresas
ocasionadas; e, por outro, coordenar políticas públicas e investimentos das empresas para promover
para promover legados benéficos a longo prazo. No contexto típico de caos fundiário, isso inclui um
legados benéficos a longo prazo. No contexto típico de caos fundiário, isso inclui um ordenamento
ordenamento territorial que organize as frentes de migração e determine a destinação de áreas de
territorial que organize as frentes de migração e determine a destinação de áreas de vocação produtiva ou
vocação produtiva ou para conservação e manejo. A ideia era elaborar diretrizes para ajudar a alcançar
para conservação e manejo. A ideia era elaborar diretrizes para ajudar a alcançar um desenvolvimento que
um desenvolvimento que levasse em conta não apenas a escala necessária da infraestrutura ou o
levasse em conta não apenas a escala necessária da infraestrutura ou o desempenho de certos setores da
desempenho de certos setores da economia, mas também considerasse a emaranhada rede de
economia, mas também considerasse a emaranhada rede de necessidades e potencial nas comunidades
necessidades e potencial nas comunidades locais. Para esse fim, é preciso criar alternativas para que o
locais. Para esse fim, é preciso criar alternativas para que o processo de tomada de decisão em relação a
processo de tomada de decisão em relação a esses projetos de grande escala seja flexível e atenda às
esses projetos de grande escala seja flexível e atenda às demandas emanadas das localidades afetadas.
demandas emanadas das localidades afetadas.
Ações críticas incluem:
 Criar/identificar fóruns de governança para participação social
 Promover a construção participativa de agendas de desenvolvimento local
 Integrar o planejamento local às estratégias regionais/territoriais
 Promover/participar do ordenamento, planejamento e regulamentação do uso do solo

2. Instrumentos financeiros Como possibilitar que o aporte de excepcionais investimentos por
ocasião de um grande empreendimento resulte em desenvolvimento territorial efetivo, com sustentação
de longo prazo, tanto numa esteira antecipada como para além do restrito período de tempo em que as
obrigações previstas pelo licenciamento ambiental se materializam? Os caminhos analisados pela
iniciativa vão além do desafio de viabilizar fontes financiadoras em diferentes etapas, mas abarcam
missão, governança e gestão autônomas para um instrumento financeiro com personalidade jurídica
própria, orientado por critérios claros e universais. A principal virtude deste modelo seria evitar pressões
e negociações bilaterais entre atores específicos e empreendedores de grandes obras, por exemplo, que
não só desgastam as relações entre empresa, poder público e comunidade como também dificultam a
construção progressiva de uma lógica de desenvolvimento integrado.

Ações críticas incluem:
 Identificar instrumentos financeiros existentes e reformulá-los para metas de desenvolvimento territorial
 Projetar instrumentos financeiros alinhados com as agendas de desenvolvimento local
 Criar acordos dinâmicos de governança para sustentar a operação do instrumento financeiro
 Definir sistemas de monitoramento para o progresso e a eficácia da tomada de decisão

3. Capacidade Institucional O processo de implantação e operação de grandes
empreendimentos na Amazônia é caracterizado por múltiplos fatores de pressão que demandam plena
capacidade de resposta das instituições, participação social e articulação entre setores. Em geral, o que
se observa é um cenário de despreparo e sobrecarga, não apenas dos governos locais, mas também da
sociedade civil, de instituições financeiras e de pesquisa, das demais esferas da administração pública e
das próprias empresas responsáveis pelos empreendimentos. O tardio ou inexistente planejamento com
foco na preparação das instituições – especialmente aquelas responsáveis por serviços básicos de
cidadania nas áreas de saúde, educação, saneamento, mobilidade, entre outros – afeta, em última
instância, o desenvolvimento de toda a região impactada. O caminho não se restringe a aumentar a
quantidade de recursos materiais, humanos ou financeiros, ou ainda promover ações pontuais de
capacitação profissional a servidores públicos, por exemplo. Também é preciso trabalhar as culturas
organizacionais e novas práticas e valores, possibilitando maior transparência, planejamento e
articulação institucional.
Ações críticas incluem:
 Conduzir diagnóstico territorial participativo de instituições que demandam fortalecimento de capacidades
 Identificar claramente assimetrias de poder e demandas por capacidades institucionais tangíveis e intangíveis

 Promover ampla representatividade focada nos mais desfavorecidos em fóruns de governança territorial
existentes

4. Monitoramento e Controle Social O monitoramento permite que as partes saibam se as
ações executadas correspondem ou não às metas e acordos estabelecidos. É, portanto, uma espécie de
planejamento vinculado aos seus resultados reais. A observação contínua e o compartilhamento de
informações sobre os resultados do monitoramento também permitem que as partes revisem e
renegociem os planos à luz de circunstâncias dinâmicas tão inerentes ao processo de construção de
grandes projetos de infraestrutura.
Ações críticas incluem:


Projetar e fornecer sistemas de monitoramento participativo para indicadores de
desenvolvimento territorial



Elaborar metodologias claras para monitorar medidas de mitigação e compensação social e
ambiental relacionadas à infraestrutura



Promover, por meio de fóruns de governança, acordos sobre objetivos territoriais



Estabelecer sistemas robustos e fáceis de compreender para disseminação de informação

5. Atenção a grupos vulneráveis:
Povos indígenas, Comunidades Tradicionais e Quilombolas Povos indígenas,
comunidades tradicionais e quilombolas estão entre os principais afetados pela implementação e pela
operação de grandes obras na Amazônia, na medida em que seus modos de vida são intensamente
vulneráveis aos impactos ambientais e sociais desencadeados. Tais abalos não apenas representam uma
ameaça à reprodução cultural, mas também à integridade e ao bem-estar físico destas populações.
Historicamente, a relação entre estes grupos e os eixos de desenvolvimento designados à Amazônia é
marcada por processos de expropriação territorial, restrição do acesso aos recursos naturais, violência e
coerção, entre outros desdobramentos. Normas nacionais e internacionais asseguram direitos
diferenciados a povos indígenas e populações tradicionais, mas, na prática, são pouco respeitadas.

Ações críticas incluem:


Garantir efetivo cumprimento de políticas públicas e medidas de proteção para povos indígenas,
comunidades tradicionais e quilombolas, incluindo consultas prévias



Promover estratégias robustas de governança, transparência e diálogo



Coordenar esforços com o licenciamento ambiental para garantir eficácia e eficiência

Crianças, Adolescentes e Mulheres

A implantação de grandes empreendimentos na
Amazônia tem causado uma série de impactos às comunidades locais, inclusive no âmbito dos direitos
humanos. No caso de crianças, adolescentes e mulheres, estes impactos são mais severos e incluem
aumento da exploração sexual, trabalho infantil, desestruturação da convivência familiar, exclusão
produtiva de adolescentes e mulheres, entre outros. Em parte, isso ocorre porque o processo de
tomada de decisão destes empreendimentos não considera seus direitos em nenhuma de suas etapas
nem sua participação ao longo do processo. Também não é claro quais são as responsabilidades dos
atores envolvidos – Estado, financiadores, empresas e sociedade civil. É necessário oferecer subsídios
para as políticas públicas e diretrizes para as empresas, objetivando prevenir os impactos adversos nos
direitos destes grupos em cenários de grandes obras na Amazônia.
Ações críticas incluem:


Avaliar violações, vulnerabilidades e riscos de direitos humanos



Identificar serviços sociais existentes e adicionais necessários



Elaborar um plano estratégico para prevenir e monitorar riscos de violações de direitos humanos

Deslocamentos compulsórios

Resultado da remoção forçada, abandono dos territórios

originais ou impossibilidade de acesso pleno aos recursos utilizados pelas famílias e comunidades, os
deslocamentos compulsórios acarretam transformações sociais e perdas materiais e imateriais, sendo
fonte de conflitos na instalação de grandes obras. No Brasil, a baixa participação social, a falta de
transparência, a ausência de acompanhamento do Estado e violações de direitos marcam os processos,
trazendo como consequência a desconsideração de populações como atingidas e a subestimação de
impactos. Quando os deslocamentos forem inevitáveis, devem ser orientados para a garantia de
proteção integral de direitos e efetividade da reparação. Para tanto, faz-se fundamental a centralidade
dos atingidos com participação em todas as etapas, desde o planejamento das ações, a identificação dos
impactos e danos, o cadastramento e negociações, a estruturação da reparação e o monitoramento dos
resultados.
Ações críticas incluem:


Promover a criação de fóruns deliberativos de governança participativa



Avaliar criticamente - e intervir, se necessário - nas avaliações de impacto ambiental para incluir
as especificidades territoriais e das populações



Garantir a construção e a aplicação participativa de cadastros socioeconômicos



Elaborar no início do processo os sistemas de monitoramento para garantir a manutenção ou
melhoria dos meios de vida

O papel da Academia
Por uma comunidade de
aprendizagem
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Diretrizes práticas de implementação
Caso BR-319 e Plataforma de Valor Compartilhado
Entre os esforços para disseminar e implementar as diretrizes para infraestrutura sustentável no
Brasil, o FGVces conseguiu um financiamento da The Gordon and Betty Moore Foundation para
um projeto de dois anos para implementar as Diretrizes no contexto do desenvolvimento de
estradas na Amazônia brasileira, especificamente no contexto da potencial pavimentação da
rodovia BR-319, uma rodovia federal de 885 km que liga Porto Velho, no estado de Rondônia, a
Manaus, no estado do Amazonas. A implementação atual segue três estratégias principais.
Primeiro, trata do fortalecimento de capacidades das comunidades locais, para influenciar os
processos de tomada de decisão de investimentos e políticas que moldam seus territórios. Essa
estratégia se baseia na cocriação de planos de desenvolvimento sub-regionais em quatro localidades
diferentes para destacar prioridades locais e estratégias desejáveis para o desenvolvimento sustentável. A
segunda identifica e fortalece os fóruns de governança local já existentes, através do aumento da
representatividade, da participação social e do planejamento estratégico de longo prazo. Finalmente, uma
articulação institucional mais ampla que possa garantir o diálogo constante entre as atividades de governança
local e outros processos sob coordenação nacional e subnacional. A crença subentendida é que a melhor
chance de que ocorram os planos de desenvolvimento territorial é se adotado por procedimentos oficiais e /
ou juridicamente vinculativos. (Fonte: FGVces).
Tomando as diretrizes construídas no Brasil como ponto de partida, a Plataforma de Valor Compartilhado é
uma metodologia para enfrentar o desafio do impacto social e ambiental de grandes projetos (como
infraestrutura e mineração) nas comunidades locais, que possui como objetivo central maximizar o impacto
positivo para comunidades, minimizando externalidades negativas. Aborda falhas de mercado e públicas
identificadas e documentadas que não permitiram que grandes projetos produzam o impacto positivo
esperado nas comunidades. Ao criar um processo iterativo e de longo prazo, baseado no engajamento
participativo das partes interessadas a partir de uma abordagem territorial com uma visão sistêmica, em uma
governança robusta e com a coordenação de investimentos públicos com investimentos privados, a
Plataforma de Valor Compartilhado constrói cadeias de valor sustentáveis, conectadas ao mercado e que são
financiados por uma combinação de impacto, recursos privados e financiadores; criando uma economia
diversificada com renda sustentável para as comunidades locais que aproveite mas não dependa do grande
projeto. A Plataforma de Valor Compartilhado também aborda o desafio de grandes projetos que ocorrem em
áreas remotas, onde as demandas da comunidade para o setor público acabam sendo canalizadas e
demandadas a operadores privados de grandes projetos. A International Finance Corporation, que liderou o
desenvolvimento dessa estrutura em parceria com atores locais - com base em seu histórico e know-how em
meio ambiente, social e de governança; e em suas atividades de Desenvolvimento Estratégico da
Comunidade, onde ajuda os governos locais a maximizar o impacto de grandes projetos em favor da
comunidade - levantou fundos iniciais e está atualmente negociando acordos para implementar a Estrutura de
Valor Compartilhado em um dos maiores projetos de mineração do Peru. A IFC também possui uma série de
possíveis intervenções no Peru, Brasil e África do Sul. (Fonte: International Finance Corporation Brasil).

Diretrizes para Infraestrutura
no Brasil Superando uma
lógica binária

Os problemas em jogo na implementação da infraestrutura são inegavelmente em escala múltipla. A questão
da infraestrutura, incluindo estradas, mineração e usinas hidrelétricas, compreende as esperanças das
comunidades locais - às vezes de acesso à infraestrutura, outras de oportunidades de emprego e crescimento
-, bem como uma questão de sustentabilidade global, envolvendo o futuro da floresta amazônica e de outras
comunidades e biomas brasileiros. As experiências passadas de projetos de infraestrutura de larga escala no
Brasil foram, de fato, os principais impulsionadores do desmatamento. Compreensivelmente, essa verdade
histórica deixa poucas razões para confiar em resultados ambientais favoráveis a partir do cenário de
implementação da infraestrutura, o que, por sua vez, equivale a oposição do ponto de vista conservacionista.

Mas também devemos reconhecer que, historicamente, as preocupações ambientais que optam por ignorar
as necessidades sociais e as demandas socioterritoriais tendem a ser menos eficazes. Globalmente, o
histórico de sustentabilidade é aquele que testemunhou muitos confrontos entre agendas sociais e
ambientais, mas também mostrou que sempre que são estabelecidas pontes para essas duas dimensões
interconectadas, é quando o movimento dá os passos mais transformadores e bem-sucedidos.

Relevante ao contexto de implementação da infraestrutura, a agenda de sustentabilidade está mudando. O
papel das empresas na prosperidade social e ambiental e a necessidade de reformular os modelos de
governança tradicionalmente adotados pelos Estados não podem mais ser ignorados. A validade de um
modelo de mercado para interação com comunidades impactadas por esses projetos não é mais factível.
Além da esperada licença social para operar, uma visão participativa, transparente e de longo prazo para
interagir com as comunidades e seus territórios ao planejar e implementar um projeto de infraestrutura resulta
na diminuição de riscos tanto para o território quanto para os negócios. E, na medida em que as relações
entre Estado, empresas e comunidades são questionadas, as recomendações são fortalecidas por uma visão
territorial que se baseia no planejamento territorial estratégico e incorpora preocupações legítimas sobre
competitividade e inclusão. A organização e a ampla disseminação de um modelo de desenvolvimento
territorial que norteie as práticas de negócios e as políticas públicas em regiões impactadas por projetos de
infraestrutura são fundamentais.

Sobre este relatório
Este policy brief traz reflexões resultantes de atividades conduzidas no âmbito do projeto COMUNIDADE DE
APRENDIZAGEM SOBRE INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL EM ECONOMIAS EMERGENTES, financiado pelo
Challenge Fund da GIZ, Agência Alemã de Cooperação para o Desenvolvimento, por meio da rede Emerging Market
Sustainability Dialogues on Sustainable Infrastructure (EMSD).

As atividades - realizadas de abril de 2018 a março de 2019 - tiveram como objetivo estimular a criação de uma
comunidade de aprendizagem sobre infraestrutura sustentável no Brasil e na América Latina. Elas incluíram ampla
divulgação das Diretrizes para Grandes Obras na Amazônia e articulação institucional para estimular sua
implementação prática no Brasil e no Peru, posicionando a infraestrutura sustentável com propulsora do
desenvolvimento sustentável.

Com o financiamento foram realizadas reuniões e workshops institucionais bilaterais entre ONGs, instituições de
pesquisa, organizações da sociedade civil nacional e local, empresas, governos locais e órgãos oficiais brasileiros,
para a disseminação ampliada das Diretrizes e possível implementação. O projeto também resultou na concepção e
no lançamento de uma comunidade de aprendizagem entre o Centro de Estudos de Sustentabilidade da Fundação
Getulio Vargas (FGVces) no Brasil e o Centro de Estudios sobre Minería y Sostentabilidad (CEMS), Universidade do
Pacífico, Peru.
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