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Estudo sobre os Fundos Sociais e Ambientais
Apoiados Pelo Banco Mundial no Brasil
SUMAÁRIOEXECUTIVO
Este relatório contém os dados, análises e conclusões do "Estudo sobre os Fundos Sociais
e Ambientais Apoiados pelo Banco Mundial no Brasil" que foi realizado pelo Mundial no
Brasil durante os anos de 1999 e 2000. O estudo teve como principal objetivo analisar o
contexto, execução, resultados operacionais e a natureza da participação da sociedade
civil nos principias Fundos sociais e ambientais financiados pelo Banco Mundial no
Brasil. O estudo é dividido em duas partes. A primeira parte, de caráter introdutório e
comparativo, analisa as politicas e caraterísticas de fundos sociais financiados pelo Banco
Mundial a nível mundial e os compara com os fundos sociais financiado pelo Banco
Mundial no Brasil.
A segunda parte descreve e analisa 14 fundos sociais financiados no Brasil que são
voltados para o combate à pobreza rural, conservaçâo ambiental, combate a AIDS, e
manejo de recursos naturais, e são administrados pelo governo federal, governos
estaduais ou diretamente pelo próprio Banco Mundial. O valor total destes fundos é de
$955 milhões de dólares, ou 12,5% da carteira geral do Banco Mundial no Brasil. O
estudo foi pesquisado por urna equipe de 5 consultores independentes durante os meses
de junho a agosto de 1999, que basearam-se em uma pesquisa bibliográfica intensa, visita
a 7 estados e dezenas de entrevistas. Os resultados foram apresentados e amplamente
discutidos durante um seminário nacional nos dias 20 e 21 de novembro de 2000 que
contou com mais de 80 representantes de governo, organizações da sociedade civil,
Banco Mundial, e de outras agências de cooperação.
O estudo teve um caráter inovador por vários motivos. Primeiro, porque foi o primeiro
estudo a enfocar o conjunto dos fundos sociais financiados pelo Banco Mundial no Brasil
que representa uma parcela estratégica da carteira do Banco Mundial no pais. Segundo,
porque o estudo foi realizado por pesquisadores independentes que emprenderam uma
metodologia participativa que incluiu a participação de representantes do governo federal
e organizações da sociedade civil (OSCs) nas várias etapas do estudo desde seu desenho e
pesquisa, a discussão dos resultados.
O estudo teve um caráter bem delimitado voltado para a documentação e análise dos
aspectos "operacionais" do findos e de seus mecanismos de participação e portanto não
desceu a nível dos sub-projetos. O estudo também não teve por objetivo avaliar os
resultados programáticos ou os "impactos sociais" gerados pelos fundos, tarefa que
exigiria uma pesquisa de maior envergadura e metodologia apropriada. Houve um
consenso que os dados apresentados nas sete tabelas sobre os aspectos operacionais,
financeiros, administrativos, de políticas públicas e de participação da sociedade civil
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organizada sâo muito úteis para promover uma discussão sobre as diferenças,
similaridades, vantagens e problemas que existem na execução destes fundos. Por outro
lado, foi reiterado que cada um dos quatorze fundos analisados é resultado de contextos
sociais e trajetórias históricas específicas e que portanto não se deve tentar generalizar
demais a análise comparativa empreendida.
Com relação aos resultados do estudo, o relatório introdutório "Lições Aprendidas da
Experiência Comparada com Fundos no Brasil e no Exterior" levanta várias análises
comparativas. Enquanto em muitos países e regiões do mundo os "fundos sociais" são
estabelecidos para criar safety nets ou redes de proteção sociais como medidas
compensatórias dentro de um marco de ajustes estruturais da economia, no Brasil os
fundos têm sido voltados mais ao combate à pobreza crônica. Enquanto na maioria dos
outros países os "fundos sociais" são de caráter nacional e têm como meta provocar
impactos sociais ern larga escala, no Brasil, os fundos têm, no máximo, uma cobertura
regional, e são vistos como complementares a outras políticas e programas sociais mais
amplos.
O relatório principal do estudo "Fundos Sociais e Ambientais Apoiados pelo Banco
Mundial no Brasil" levanta uma série de dados, análises e conclusões sobre os fundos
sociais no Brasil. Este rel;atório é divido entre o capítulo principal que contém as
análises e conclusões gerais sobre todos os fundos, e 10 sub-capitulos que descrevem em
detalhe as carateristicas e resultados operacionais dos 14 fundos. O estudo revelou que
existem três gerações de fund(los- início dos anos 80, início e meados de 90 e segunda
metade dos 90 - e que os fimndostêm caraterísticas diferentes dependendo de quando
foram estabelecidos, especialmente quanto ao enfoque programnáticodos fundos, seus
públicos-alvo e natureza da participação da sociedade civil.
O relatório demonstrou que os fundos têm várias caraterísticas em comum como por
exemplo: eles são em principio demand-driven no sentido que respondem às demandas
por projetos gerados na base; todos os fundos transferem recursos (quase todos a fundo
perdido) diretamente para as organizações locais da sociedade civil; e a maioria dos
fundos são voltados para apoiar iniciativas que beneficiem populações de baixa renda. O
estudo também documentou a existência de diferenças importantes entre os fundos:
enquanto alguns dos fundos constituem praticamente o projeto em si, outros representam
uma parcela pequena do valor total dos projetos; o fundos têm origens diferentes de
recursos que variam desde empréstimos do Banco Mundial à doações de governos
Europeus; os processos de seleção de sub-projetos são bastante diferenciados; e existem
ainda formas distintas de gestão administrativa e financeira, exigências diferenciadas de
contrapartida, e modelos distintos de monitoria e avaliação.
O estudo constatou também que a participação da sociedade civil nos fundos varia muito,
sendo determinada em grande parte por sua idade e trajetória. No geral, os fundos mais
antigos são caraterizados por uma participação mais limitada da socieade civil voltados
principalmente para associações comunitárias, e os mais recentes por uma participação
mais ampla, que inclue tambem ONGs e movimentos sociais. O estudo mostra que os
fundos também utilizam quatro modelos distintos de descentralização, que vão desde a
descentralização quase completa do nível federal ao municipal até a ausência de
descentralização nos programas geridos diretamente de Brasília.
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Por fim, o estudo analisa e elenca uma série de questões importantes para o bom
desempenho e sucesso dos fundos socias. Primeiro, o próprio conceito de demand-driven
ou financiamentos determinados pela base que é utilizado pelo Banco Mundial para
definir a natureza descentralizada estes fundos. O estudo mostra que este conceito não
está bem definido entre os fundos sociais e que existe muitas diferencas de enfoques com
relação a esta questão. Em segundo lugar, a pesquisa constatou que, no geral, os fundos
têm pouca relação com outros programas governamentais de caráter sociais, e que os
gerentes governamentais e os interlocutores da sociedade civil têm pouco conhecimento
das estratégias setoriais do Banco Mundial para estas mesmas áreas. Terceiro, o estudo
mostra que a maioria dos fundos trabalha com a modalidade de recursos a fundo perdido
embora esteja surgindo no Brasil uma preocupação em considerar o repasse de recursos
via empréstimos, especialmente na área de micro-crédito.
Em quarto lugar, alguns dos fundos mais participativos repassam recursos para ONGs e
redes da sociedade civil para participar e/ou acompanhar o desempenho do fundo,
pernitindo desta forma não só um melhor desempenho do fundo mas o fortalecimento
institucional das OSCs. Quinto, o estudo concluiu que as atividades e entidades
financiadas pelos sub-projetos tendem a ser mais sustentáveis a longo prazo quando a
entidade implementadora já está consolidada, tem outros projetos sociais em andamento,
ou é constatada a existência prévia de "capital social" no local do projeto. Em sexto
lugar, em muitos dos fundos parece que existe uma opção clara em apoiar atividades de
infraestrutura visando o bem estar fisico ou processos de organização visando o
fortalecimento de "capital social", como se estas atividades fossem metas antagônicas,
quando na realidade são partes do mesmo processo. Por fim, no estudo há o
reconhecimento que os conselhos municipais representam novos espaços institucionais de
"democracia participativa", embora reconhece que eles podem ser "prefeiturizados" ou
mesmo levar ao "esgotamento de representação" da sociedade civil quando existem em
demasia.
Finalmente, o estudo elenca uma série de recomendações voltadas a melhorar o
desempenho operacional dos fundos como: connectá-los mais com outras políticas e
programas sociais do governo; melhorar vários aspectos chaves como assistência técnica
aos sub-projetos e monitoramento dos resultados; promover maior participação da
sociedade civil nos mesmos e financiar apoio institucional; e que os fundos devem apoiar
a formação de capital social e atividades de fortalecimento institucional das entidades e
mecanismos de gestão participativa.
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sEste texto de apresentação foi escrito por John Garrison, Especialista em Desenvolvimento Social e Sociedade
Civil no Programa para o Brasil do Banco Mundial, que também coordenou o estudo sobre os fundos sociais. Os
dados, análises e conclusões aqui incluídos são do autor e, portanto, não devem ser atribuidos ao Banco Mundial, as
suas agências afiliadas ou aos membros do Conselho de Diretores e os países que eles representam.

1. INTRODUCÃO
Este texto apresenta o "Estudo sobre os Fundos Sociais e Ambientais Apoiados pelo Banco
Mundial no Brasil", destacando os seus antecedentes, objetivos, caraterísticas, principais
constatações e conclusões. O objetivo deste texto de apresentação é ressaltar alguns aspectos e
comentar algumas análises do estudo, desde a perspectiva deste autor e de outros técnicos do
Banco Mundial, tendo em vista o caráter independente do estudo. Os comentários expressos aqui
são sintéticos e se reportam aos dados analisados de forma exaustiva nos dois relatórios gerais e
nos dez capítulos referentes aos quatorze fundos específicos.

2. AGRADECIMENTOS
Inicialmente, o autor, em nome do Banco Mundial, gostaria de agradecer à equipe de
pesquisadores que realizou este estudo. São eles: Maria Clara Couto Soares, Gabriela Scotto,
Isabel Carvalho, Carlos Alberto Stiel e Joe Weiss. Além de termos ficado satisfeitos com a
abrangência do estudo como um todo, ficamos gratamente surpresos com a densidade dos
capítulos sobre os fundos individuais. Destacamos, também, a clareza da organização do
relatório, a qualidade da redação, bem como, a uniformidade dos capítulos, tornando o relatório
de fácil leitura e compreensão. As conclusões do estudo são, no geral, muito úteis pois estão bem
fundamentadas nas análises individuais dos quatorze fundos sociais, apontando questões de
grande relevancia.
Em segundo lugar, desejamos agradecer ao Grupo de Acompanhamento Tripartite pelo
importante papel que tiveram de revisar o Termo de Referência e comentar a minuta de todos os
doze relatórios. O Grupo foi composto por representantes dos três setores -- governo, sociedade
civil e Banco Mundial -- a saber: Luiz Carlos Ros (Fundo Nacional de Meio Ambiente/FNMA),
Cecília Ferraz (IBAMA), Donald Sawyer (Instituto Sociedade População, Natureza/ISPN), Neila
Soares e Túlio Barbosa (Banco Mundial). A ampla e rica experiência com fundos de pequenos
projetos que eles trouxeram nos ajudou a melhor focalizar e analisar o estudo.
Em terceiro lugar, gostaríamos de agradecer a todos os gerentes governamentais dos fundos, aos
interlocutores da sociedade civil2 ., especialistas diversos, e aos gerentes de supervisão do Banco
Mundial (Task Managers) e, ainda, a outros colegas do Banco, por sua generosidade em
conceder entrevistas e, particularrmente,no caso de alguns colegas do Banco Mundial, por terem
gentilmente comentado a versão final do estudo.
Por fim, agradecemos às pessoas que ajudaram na realização do "Seminário Nacional sobre
Fundos Sociais e Ambientais Apoiados pelo Banco Mundial no Brasil": Júlia Conter Ribeiro do
Para fins deste estudo,"sociedadecivil" é definidacomo sendoo "terceirosetor",compreendendotodos os
segmentosexistentesna sociedadeentre o "Primeiro"(governo)e o "Segundo"(empresasprivadas)setores.A
sociedadecivil é compostaentre outros segmentosde: associaçõescomunitárias,organizaçõesnão-governamentais
(ONGs),sindicatos,movimentossociais(indígenas,seringueiros,agricultoressem-terra), organizações
beneficentes,igrejas,associaçõesprofissionais,e fundações.Os principaisatoresda sociedadecivilenvolvidoscom
os Fundose analisadosnesseestudo,são associaçóescomunitárias,ONGs,sindicatose movimentossociais.
2
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Banco Mundial pelo apoio logístico, Ilka Camarotti da Fundação Getúlio Vargas (FGV/SP) pela
mediação do seminário e Marcus Melo da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) pela
relatoria do mesmo.

3. OBJETIVOS DO ESTUDO
O estudo teve cinco objetivos específicos:
i.

Realizar um estudo independente e participativo sobre uma parcela estratégica da
carteira do Banco Mundial no Brasil, voltada ao apoio direto à sociedade civil através de
fundos de pequenos projetos administrados pelos governos 3

ii.

Mapear, pela primeira vez, as caraterísticas operacionais dos diversos fundos de
pequenos projetos que o Banco Mundial financia ou administra no Brasil. Comparar as
vantagens e desvantagens dos vários fundos e avaliar os seus desempenhos operacionais.

iii. Documentar e analisar as diferentes políticas e mecanismos de participação da sociedade
civil nos vários fundos.
iv. Levantar algumas hipóteses e sugerir metodologias de avaliação dos resultados
programáticos e o impacto social dos fundos, com vistas à elaboração de um possível
estudo posterior.
v.

Divulgar amplamente os resultados desse estudo, especialmente, entre os principais
interlocutores de cada Fundo no Governo, Sociedade Civil, e Banco Mundial.

O autor e seus colegas do Banco Mundial ficaram satisfeitos com o resultado do estudo pois
acreditam que estes cinco objetivos acima foram plenamente alcançados no estudo. Além destes
objetivos, porém, esperamos que o estudo e o seminário de divulgação também ajudem a
alcançar três outras metas estratégicas:
a.

Permitir que os gerentes governamentais dos fundos possam trocar experiências sobre as
"lições aprendidas" e "práticas inovadoras" no sentido de aprimorar o desempenho
operacional dos mesmos.

b.

Promover um diálogo entre os gerentes governamentais, interlocutores da sociedade
civil, e técnicos do Banco Mundial a fim de melhor analisar os avanços obtidos com as
políticas de participação dos fundos.

c.

Permitir que o Banco tenha maior compreensão do papel estratégico que estes fundos
desempenham na carteira de financiamentos no Brasil.

3 Esta parcela, que consiste em Fundos de apoio a pequenos projetos, tem sido recentemente definida no Banco
Mundial como Community-Driven Development, ou seja Desenvolvimento Orientado à Base. Estes tipos de fundos
tradicionalmente chamado de "Fundos Sociais" vêm sendo objeto de vários estudos internacionais para determinar
suas vantagens comparativas em relação aos projetos sociais executados diretamente por agências governamentais.
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4. CARACTERíSTICASDO ESTUDO
4.1 CARÁTER ESTRATÉGICO
Como foi observado pelos integrantes do Grupo de Acompanhamento Tripartite e, também, por
vários técnicos do Banco Mundial, este estudo representa um dos, senão o primeiro mapeamento
de fundos a pequenos projetos governamentais no Brasil. Dessa maneira, tal relatório certamente
será de grande utilidade para ajudar na análise sobre o papel que esta modalidade direta de
financiamento tem em termos de programas sociais no Brasil. Ele representa também um dos
primeiros estudos desta natureza sobre a carteira do Banco Mundial na América Latina e
portanto poderá ser utilizado para fins comparativos também em outros países do hemisfério.
4.2 CARÁTER INDEPENDENTE
O estudo foi elaborado por cinco pesquisadores autônomos com grande experiência em avaliação
de programas sociais. Para a maioria, esta foi a primeira experiência de trabalho com o Banco
Mundial. O estudo foi revisado e várias observações técnicas feitas por nós, do Banco Mundial,
foram incorporadas pelos pesquisadores. Entretanto, este estudo não reflete a opinião do Banco
Mundial, mas a da equipe de pesquisa.
4.3 CARÁTER PARTICIPATIVO
Uma das caraterísticas principais do estudo foi seu caráter participativo, contemplando, desde
seu desenho, as opiniões dos três principais interlocutores destes fundos: gerentes
governamentais, interlocutores da sociedade civil e gerentes de supervisão do Banco Mundial.
Para tanto uma metodologia de participação foi construída para incluir as etapas a seguir:
>

Criação de um Grupo de Acompanhamento Tripartite. Este grupo discutiu o Termo de
Referência, ajudou a selecionar os pesquisadores e comentou a primeira versão do
estudo;

> Consulta a várias organizações da sociedade civil (Rede Brasil, CONTAG, INESC,
FASE) sobre o Termo de Referência do estudo;
> Realização de mais de 60 entrevistas com os principais interlocutores do governo,
sociedade civil e Banco Mundial e, também, com acadêmicos e consultores
independentes, além de inúmeras reuniões com grupos de interlocutores.
> Organização de um seminário nacional para apresentação e análise do estudo reunindo os
principais interlocutores destes fundos. Para este encontro estaremos contando com a
presença de representantes do governo, da sociedade civil, do Banco Mundial e de outras
agências de cooperação internacional. Com o seminário pretendemos promover uma
discussão inter-setorial sobre as caraterísticas e resultados destes fundos.
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4.4 ENFOQUE DO ESTUDO
É importante salientar que o estudo teve um enfoque bem delimitado voltado para a
documentação e análise dos aspectos "operacionais" do fundos e de seus mecanismos de
participação. O estudo não teve por objetivo avaliar os resultados programáticos ou os "impactos
sociais" gerados pelos fundos, tarefa que exigiria uma pesquisa de maior envergadura e
metodologia apropriada. Cabe ressaltar tambem, que o estudo se limitou a pesquisar os fundos
per si (sistemas de gerenciamento, procedimentos administrativos, processo de seleção de subprojetos, metodologias de acompanhamento e avaliação), e portanto não desceu a nível dos subprojetos.
Por outro lado, tendo em vista os bons resultados deste estudo o Banco está considerando realizar
um estudo mnaisamplo sobre os resultados programáticos e impactos sociais dos fundos sociais e
ambientais. O objetivo de tal estudo seria ajudar o Banco e os Governos federal e estadual a
analisar as vantagens e desvantagens do financiamento de pequenos projetos, em relação aos
programas empreendidos tradicionalmente pelos órgãos públicos. A questão que se coloca é
saber se este tipo de intervenção mais direta, caraterizada por ser demand-driven4 , é mais
eficiente do que os programas tradicionais que se caraterizam por serem supply-driven5 . Ou seja,
tentar determinar se o repasse direto de recursos a programas sociais e ambientais para a
sociedade civil torna mais efetiva a utilização bem como os impactos destes recursos em:
Estabelecer prioridades mais condizentes com as necessidades socioeconômicas das
populaçoes de baixa renda.
> Focalizar (social targeting) melhor os recursos e esforços voltados às populações mais
pobres.
> Executar de forma mais eficiente os programas sociais, ambientais e produtivos.
> Garantir maior sustentabilidade às atividades sociais e às entidades executoras.
> Promover o crescimento de "capital social", ou seja maior organização comunitária e
fortalecimento de redes e laços institucionais na sociedade civil.
;

Acreditamos que este primeiro relatório levantou hipóteses e questões úteis de como desenhar
um estudo mais amplo sobre o irnpacto social dos fundos. O relatório geral "Lições Aprendidas
da Experiência Comparada entre Fundos Sociais no Brasil e no Exterior" revisou a literatura
internacional existente a respeito de uma abordagem mais ampla sobre os impactos dos fundos, e
identificou importantes conceitos e metodologias. No que concerne o relatório geral "Análise da
Experiência dos Fundos Sociais e Ambientais no Brasil", foram destacadas algumas questões e
parâmetros importantes que devem ser aprofundados em uma nova pesquisa sobre impacto e
sustentabilidade. Estas incluem: qualidade da participação da sociedade civil nos fundos,
sustentabilidade das ações sociais e as entidades implementadoras, fortalecimento das
organizações locais, autonomia dos conselhos municipais e geração de capital social.

4As

prioridadesde fmanciamentoe as atividadesa serem financiadassão definidase executadaspela sociedade

civil.
5 Serviços sociais determinados e executados diretamente por agências governamentais.
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4.5 METODOLOGIA DE PESQUISA
Inicialmente, os pesquisadores realizaram uma pesquisa bibliográfica extensa dos principais
documentos de estratégia do Banco Mundial no Brasil, bem como dos documentos básicos de
cada um dos 14 fundos pesquisados. Eles entrevistaram importantes interlocutores de cada
fundo social, cobrindo desta forma os três principais setores "governo, sociedade civil e Banco
Mundial" durante visitas de campo a sete estados -- Rio Grande do Norte, Pernambuco, Mato
Grosso, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul e Brasilia -- realizadas durante o segundo
semestre de 1999. A metodologia elaborada para determinar quem seria entrevistado e o
questionário a ser utilizado foi cuidadosamente desenhada para contemplar de forma equilibrada
as opiniões e perspectivas dos três setores. Por outro lado, o número reduzido de pessoas
entrevistadas por projeto, uma média de 6 pessoas, limitou em parte a abrangência dos dados e
analises.
Em razão de limites orçamentários e da existência de inúmeros estudos de avaliação sobre o
PAIC (Programa de Apoio a Iniciativas Comunitárias), fundo do projeto PLANAFLORO (Plano
Agropecuário e Florestal de Rondônia), a equipe de pesquisadores não visitou o estado de
Rondônia. Ainda em razão de limites orçarnentários e de dificuldades no calendário de
atividades, apenas dois Programas Estaduais de Combate à Pobreza Rural - PCPRs, foram
visitados no Nordeste: Pernambuco e Rio Grande do Norte. Estes dois estados foram
selecionados por terem contextos institucionais, caraterísticas operacionais e resultados
programáticos distintos. Assim, entendemos que os resultados das análises realizadas sobre estes
dois estados retratam, de modo geral, a realidade e desafios dos outros seis PCPRs estaduais. A
mesma metodologia foi utilizada para o Programa Piloto de Reforma Agrária que vem sendo
executado em cinco estados nordestinos. Muito embora a equipe de pesquisadores tenha visitado
este Programa somente no estado de Pernambuco, entrevistas foram realizadas com os
executores do Programa no âmbito federal, permitindo, assim, realizar uma análise mais ampla
do Programa.

4.6 PARCELA ESTRATÉGICA DA CARTEIRA
Foram selecionados quatorze fundos de pequenos projetos de caráter social e ambiental que o
Banco Mundial financia ou administra no Brasil. O valor total destes fundos (se somados com os
outros seis estados do PCPR) soma $955 milhões de dólares, ou 12,5% da carteira geral do
Banco Mundial no Brasil (utilizando o valor total da carteira em 1999 ou seja $7.663,9 milhões).
Deste valor, 93% representa empréstimos ao governo brasileiro e 7% doações a fundo perdido.
Embora estes fundos não constituam uma parcela significativa da carteira do Banco Mundial em
termos numéricos, eles representam uma nova e significativa tendência de financiamento na
longa trajetória do Banco no Brasil, que remonta de 1947. Além disto, estes fundos são
estrategicamente importantes pois são caraterizados por experimentação e tentativas de melhorar
o desempenho de projetos tradicionais, oferecendo ainda ao Banco a oportunidade de trabalhar
de forma mais direta com a sociedade civil. Estes fundos estão permitindo ao Banco conhecer
melhor a sociedade civil no Brasil e valorizar seu papel como agente de desenvolvimento.
Tendo em vista as abordagens distintas de cada um. estes fundos estão permitindo também que o
Banco Mundial aprenda lições sobre as vantagens e desvantagens das várias metodologias e
instrumentos voltados para a interlocução e colaboração com a sociedade civil.
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Os fundos estão listados abaixo com seus próprios nomes (em negrito) e/ou conjuntamente com
projetos e/ou programas na qual estão inseridos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Projeto de Combate à Pobreza Rural (PCPR) de PE
Projeto de Combate à Pobreza Rural (PCPR) de RN
Subprojetos de Investimento Comunitário (SIC) - Projeto de Reforma Agrária e
Combate à Pobreza (Cédula da Terra)
Funparaná - Projeto de Manejo de Recursos Naturais e Alívio à Pobreza do PR
(Paraná 12 Meses)
Componente Alívio à Pobreza - Projeto de Manejo de Recursos Naturais e Alívio à
Pobreza do RS - (Pró- Rural 2000)
Projeto de Execução Descentralizada (PED) - Programa Nacional de Meio Ambiente
(PNMA)
Programa de Apoio Direto às Iniciativas Comunitárias (PADIC) - Projeto de
Desenvolvimento Agroambiental do Mato Grosso (PRODEAGRO)
Programa de Apoio a Iniciativas Comunitárias (PAIC) - Plano Agropecuário e
Florestal de Rondônia (PLANAFLORO)
Projetos da Sociedade Civil - Projeto de Controle das Doenças Sexualmente
Transmissíveis e AIDS (AIDS I)
Fundo de Apoio a Parcerias (FAP)
Projeto RESEX (RESEX)
Projetos Demonstrativos (PD/A)
Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica
Brasileira (PROBIO)
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO)

4.7 UTILIDADE E PRECISÃO DOS DADOS APRESENTADOS
Houve um consenso que os dados apresentados nas sete tabelas sobre os aspectos operacionais,
financeiros, administrativos, políticas públicas e participação da sociedade civil organizada são
muito úteis para promover uma discussão sobre as diferenças, similaridades, vantagens e
problemas que existem na execução destes fundos. Por outro lado, foi lembrado que cada um dos
quatorze fundos analisados é resultado de contextos sociais e trajetórias históricas específicas e
que portanto não deve-se tentar generalizar demais na análise comparativa. Os PCPRs do
Nordeste, por exemplo, têm um acúmulo de quinze anos que remonta as particularidades
geofísicas, institucionais, políticas e culturais daquela região como um todo e entre os oito
estados específicos.
Entretanto, vários membros do Grupo de Acompanhamento Tripartite e os técnicos do Banco
Mundial comentaram a existência de pequenas imprecisões e erros nos dados apresentados sobre
alguns dos fundos individuais. Outros discordaram das análises realizadas sobre alguns dos
fundos. Porém, houve quase unanimidade sobre a qualidade e validade das análises e conclusões
apresentadas no Relatório Geral II sobre os fundos no Brasil, embora alguns consideraram que as
recomendações apresentadas ficaram demasiadamente gerais e não diretamente baseadas nas
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análises e dacdos apresentados. As lacunas e possíveis imprecisões existente nos capítulos,
porém, não desmerecem a qualidade e utilidade do estudo como um todo.
Também é importante lembrar que este estudo representa um "retrato" de cada um dos fundos
em um determinado momento de tempo e que as conjunturas podem ter sofrido mudanças
significativas. Este é o caso, por exemplo, dos fundos do Pró-Rural RS 2000 e o Programa Piloto
de Reforma Agrária, pois ambos têm passado por importantes mudanças institucionais desde que
a pesquisa foi realizada.
Abaixo apresentaremos algumas considerações e esclarecimentos sobre seis fundos específicos a
partir das análises feitas pelos técnicos do Banco Mundial:
PLANAFLORO: A análise geral sobre o processo de participação da sociedade civil na
reformulação do PLANAFLORO e na execução do Programa de Apoio a Iniciativas
Comunitárias (PADIC) está uni pouco limitada e não retrata o caráter estratégico desta
participação. Provavelmente isto deve-se, como admite os pesquisadores, a impossibilidade de
realizar uma visita in loco ao estado. Assim, a análise baseou-se exclusivamente em dados
secundários. A negociação entre o Governo do Estado e o Fórum de ONGs resultou na
reformulação do PLANAFLORO e no estabelecimento do PAIC, representando um marco
importante nas relações entre o estado e a sociedade civil em Rondônia, especialmente no que
diz respeito ao PLANAFLORO. Embora os relatórios de avaliação que fundamentam este estudo
afirmem que a participação da sociedade civil no projeto ainda não é ideal, é importante ressaltar
que a qualidade da participação melhorou de forma significativa em relação à fase inicial do
PLANAFLORO quando o Fórum não tinha quase nenhuma participação real neste projeto. A
participação do Fórum no desenho, implementação e gestão do PAIC entre 1997 e 1998 foi
quase plena e isto significou um grande avanço no contexto de Rondônia. O PAIC foi
estruturado apos um seminário de três dias, contando com a presença de mais de 60 pessoas entre
técnicos dos governos federal e estadual; entidades do Fórum (FETAGRO, MST, ONGs
ambientais, associações de seringueiros, CPT, CIMI, associações indígenas), consultores do
PNUD e técnicos do Banco Mundial. Cada componente do PAIC foi cuidadosamente negociado
e ratificado em negociações posteriores até se chegar a um manual operacional e normas de
funcionamento acordados por todos.
O Fórum de ONGs também conseguiu o apoio institucional do governo do estado para que
entidades associadas ao Fórum (CPT, Kanindé, FETAGRO, etc.) trabalhassem junto aos técnicos
governamentais, identificando, analisando, selecionando, e monitorando os projetos apoiados
pelo fundo. Conforme escreveu Zander Navarro em um relatório sobre democratização e política
rural em 1996: "PLANAFLORO provavelmente representa a transferência de poder de decisão
mais significativa e geral que um projeto financiado pelo Banco Mundial no Brasil tem
vivenciado, aumentando significativamente a participação das entidades da sociedade civil na
implementação e gestão do projeto".6 Devemos ressaltar, porém, que estes avanços alcançados
pelo sociedade civil na gestão do PAIC sofreram uma paralisação, que esperamos seja
momentânea, com a entrada de um novo governo estadual em 1999.
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Navarro, Zander. 1996. "Políticas públicas, agricultura familiar e os processos de democratização em áreas rurais
brasileiras." Trabalho apresentado no XX Encontro Anual da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em
Ciências Sociais (ANPOCS), Caxambu.
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PRODEAGRO:
A natureza e caraterísticas deste projeto assemelham-se muito ao
PLANAFLORO, tendo em vista que ambos foram desenhados em decorrência dos problemas
gerados pleo Projeto Polonoroeste nos anos 80. Portanto, os problemas de implementação
operacional e falta de participação da sociedade civil nos dois projetos também assemelham-se.
Até o processo de negociação e reformulação do PRODEAGRO através da realização de un
seminario estadual envolvendo o Governo do Mato Grosso e o Forum de ONGs (FORMAD) que
ocorreu no final de 1996, foi bastante similar ao o que ocorreu em Rondônia.
Neste sentido, o capítulo que analisa o PADIC, como o do próprio PAIC, não reconhece de
forma adequada o significativo avanço que houve nas relações entre o governo de estado e a
sociedade civil em torno da implementação do PADIC. Embora os avanços nestas relações não
chegaram a ser tão significativas quanto ao ocorrido em Rondônia não se deve ignorar que, pela
primeira vez representantes do FORMAD participaram da operacionalização do PADIC. Esta
participação incluiu desde viagens de mobilização ao interior do estado realizado junto aos
técnicos do estado e assento no comitê de seleção de projetos, até membros do FORMAD serem
beneficiários dos recursos do fundo. Em suma, o PADIC representou um avanço importante,
ainda que com desentendimentos e percalços nas relações entre o governo do estado e a
sociedade civil no Mato Grosso.
AIDS 1: No que diz respeito ao Fundo da Sociedade Civil do Projeto AIDS 1, é necessário
esclarecer algumas afirmações contidas no referido capítulo com relação ao fato das
OSCs/AIDS terem perdido um pouco de sua autonomia em relação à Coordenação Nacional
AIDS/DST em razão da crescente dependência financeira das mesmas sobre as verbas dos
projetos. Tal opinião, curiosamente, foi baseada em relatório do Banco Mundial.7 Esta visão
mais negativa do impacto de uma maior aproximação entre o governo e a sociedade civil não é
compartilhada por todos já que as OSCs/AIDS - mesmo aquelas que recebem recursos do
governo - têm demonstrado bastante independência frente ao governo no momento de opinar
sobre a política de AIDS no país.
Um bom exemplo dessa liberdade de ação aconteceu durante a mobilização nacional por
medicamentos antivirais em setembro de 1999. Neste caso, as principais OSCs/AIDS, realizaram
ruidosas manifestações nas principais capitais do país, lançaram um abaixo-assinado virtual na
Internet, e realizaram uma reunião com o Vice-Presidente, Marco Maciel, para apresentar suas
reivindicações. Como resultado direto deste apelo público, o orçamento para o chamado
"coquetel AIDS" foi não só mantido como aumentado pelo Ministério da Saúde. É importante
esclarecer esta questão tendo em vista que existe um certo temor entre setores da sociedade civil
que a aproximação da sociedade civil junto ao governos possa levar a cooptação ou a perda de
autonomia das OSCs. Embora sempre existe a possibilidade que ocorra uma perda de autonomia
ou até cooptação, experiências recentes de maior colaboração inter-setorial, como esta em torno
da AIDS 1, demonstram que OSCs tem conseguido manter sua autonomia institucional. No caso
da AIDS, em particular, a aproximação entre as OSCs/AIDS e o Ministério da Saúde tem levado
a uma significativa sinergia, exemplificada pelo fato que crescente número de lideranças do setor
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não-governamental tem assumido importantes cargos de direção na Coordenação Nacional
DST/AIDS durante os últimos anos.
Cédula da Terra: A análise sobre o Programa de Reforma Agrária e Combate à Pobreza
(Cédula da Terra) tenta retratar os vários pontos de vista sobre os objetivos, atividades e
resultados desta iniciativa marcada por fortes discordâncias e controvérsias. Cabe ressaltar aqui,
que desde o início dessa pesquisa, tal programa vem sendo alvo de um amplo e franco debate
entre o Ministério de Desenvolvimento Agrário, o Banco Mundial e a Confederação Nacional
dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG). Como resultado deste diálogo, um novo
programa sucessor do Cédula da Terra, voltado mais diretamente ao "crédito fundiário" foi
desenhado e negociado de forma tripartite, e está no processo de ser implementado em diversos
estados. Entre as inovações que serão incorporadas neste programa destacam-se: mudanças no
cálculo e redução na taxa de juros, maior clareza sobre as diferenças operacionais entre este
projeto e o tradicional programa de reforma agrária via expropriações, maior flexibilidade nas
formas de pagamento dos empréstimos para compra de terra, e maior participação e "controle
social" da sociedade civil na gestão do programa a nível federal e estadual.
Pró-Rural 2000 - RS: Ressaltamos que importantes mudanças têm ocorrido na implementação
do programa, especialmente em 2000 devido a mudança do governo estadual, como bem aponta
o relatório. Dentre as mudanças operacionais mais importantes estão a qualidade e a forma de
participação da sociedade civil, que antes foi apontada como um dos aspectos limitantes do PróRural no relatório específico. Primeiro, muitas das OSCs (ONGs, sindicatos, movimento dos
trabalhadores sem terra) que antes não tinham acesso aos documentos e instâncias de decisão do
Pró-Rural, hoje estão plenamente representados nos vários comitês de gestão do Fundo, tanto no
âmbito estadual quanto no municipal. Em segundo lugar, os Conselhos Municipais de
Desenvolvimento Rural, hoje são considerados mais representativos pelo fato de incorporarem
uma representação formal dos comitês municipais de orçamento participativo.
PCPRs: O capítulo sobre os PCPRs em Pernambuco e Rio Grande do Norte demonstra de
forma fiel as diferentes políticas e experiências de participação da sociedade civil nos respectivos
estados. Enquanto o relatório sobre o PCPR no Rio Grande do Norte retrata bem a participação
exemplar da chamada "sociedade civil organizada" (sindicatos, ONGs, igreja) naquele programa,
o capítulo sobre Pernambuco relata o passado de pouca colaboração que tem havido entre a
sociedade civil e o PCPR naquele estado, o que por sinal se assemelha a realidade nos outros seis
estados.
Neste sentido, cremos ser útil observar que esta situação vem mudando
progressivamente durante o último ano, com um crescente diálogo e aproximação entre os
programas estaduais, o Banco Mundial, as ONGs e sindicatos da região. A reunião mais
importante neste sentido, foi um seminário realizado em setembro de 1999 em Natal em que
todos os gerentes estaduais do PCPR, equipe de supervisão do Banco, representações estaduais
da CONTAG em oito estados e dez das principais OSCs da região (MOC, Diakonia, Instituto do
Homem, MST, ASPTA, CESE, etc.) participaram de um encontro de três dias para discutir os
objetivos, caraterísticas, e resultados dos PCPRs.
Também é necessário esclarecer que apesar das críticas feitas no relatório sobre o pequeno
impacto dos qjuatorze fundos na redução da pobreza em todos os estados analisados, não
acreditamos que esta constatação possa aplicar-se ao PCPR. Nos últimos quinze anos, o PCPR (e
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o Programa de Apoio a Pequenos Produtores/PAPP) tem apoiado mais de trinta mil projetos de
vinte mil associações comunitárias beneficiando diretamente mais de 1/3 de toda a população da
região. Por este motivo, entendemos que o PCPR tem tido um impacto social amplo na região
nordestina.

5. PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES DO ESTUDO
5.1 RELAÇÃOCOMFUNDOSSOCIAISNO AMBITOINTERNACIONAL
A utilização dos fundos de pequenos projetos pelo Banco Mundial no Brasil difere em alguns
aspectos fundamentais em relação à política utilizada pelo Banco Mundial nos chamados "fundos
sociais" em outras regiões do mundo. (Veja Relatório Geral I) Estas diferenças incluem:
z

Enquanto em muitos países e regiões do mundo os "fundo sociais" são estabelecidos para
criar safety nets ou redes de proteção sociais como medidas compensatórias dentro de um
marco de ajustes estruturais da economia (que podem gerar desemprego e aumento da
pobreza a curto prazo), Iio Brasil, os fundos têm sido voltados ao combate à pobreza
estrutural, como é o caso dos PCPRs no Nordeste ou promover uma política ambiental,
como na região amazônica.

> Na maioria dos outros países, os "fundos sociais" são de caráter nacional e têm como

meta provocar impactos sociais em larga escala. No Brasil, os fundos têm, no máximo,
uma cobertura regional, e são vistos como complementares a outras políticas e programas
sociais mais amplos.
> Enquanto os "fundos sociais" em muitos países têm metas claras de geração de emprego
e renda, priorizando ativi,dades de micro-crédito, no Brasil, os fundos têm sido voltados
para a instalação de infra-estrutura ou provisão de serviços sociais, como educação e
saúde. Por outro lado, esta tendência está mudando, pois como mostra este estudo,
mesmo os chamados fundos ambientais como o PAIC e o PD/A vêm financiando uma
crescente maioria de sub-projetos produtivos envolvendo produção agrícola e
comercialização de produtos extrativistas.

5.2 VÁRIASGERAÇÕESDE FUNDOS
O estudo revelou que existem três gerações de fundos entre os quatorze que o Banco tem
financiado no Brasil. É importante entender esta trajetória, pois os fundos têm caraterísticas
diferentes dependendo de quando foram estabelecidos, especialmente quanto ao enfoque
programático dos fundos, seus públicos-alvo e natureza da participação da sociedade civil.
Primeira Geração - (início do anos 1980)
A primeira geração, que remonta aos anos 80, é representada pelo PCPR que foi inicialmente
chamado de PAPP (Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural). Este era um fundo social
mais clássico voltado a combater à pobreza rural e sua estrutura era pouco descentralizada. Nesta
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fase, estimava-se que apenas 20% - 30% dos recursos chegavam aos sub-projetos, o restante
sendo gastos na máquina governamental ou no âmbito das capitais estaduais. Com o passar do
tempo o PAPP foi restruturado apresentando um modelo mais descentralizado e participativo à
imagem do PCPR atual, onde 80% dos recursos são aplicados a nível comunitário.
Segunda Geração - (início e meados dos 1990)
Esta geração de fundos foi marcada pela tentativa de melhorar o desempenho operacional e
garantir a descentralizaçâo dos beneficios de vários projetos com dificuldades de implementação
por intermédio da criação de fundos de pequenos projetos. Este foi o caso dos seguintes
projetos: PLANAFLORO, PRODEAGRO e PNMA. Nesta segunda geração de fundos também
encontram-se projetos de combate à pobreza rural no sul do país (Paraná 12 Meses e Pró-Rural
2000) baseados no modelo dos PAPPs, porém incorporando as lições aprendidas com aquele
modelo.
Terceira Geração (meados de 1990)
Estes fundos mais recentes refletem as novas temáticas do desenvolvimento no final do século
XX, como meio ambiente e AIDS, e já incorporam noções avançadas como desenvolvimento
sustentável e a necessidade de incluir a participação efetiva da sociedade civil em seus desenhos.
Por este motivo, fundos como o AIDS 1, PD/A, RESEX, FUNBIO, PROBIO e FAP são mais
focalizados tematicamente e incorporam a participação de uma gama mais ampla da sociedade
civil (principalmente de ONGs e movimentos sociais) em praticamente todas as fases de
implementação. A única exceção a esta caraterização dos fundos por idade, refere-se ao Cédula
da Terra que embora seja muito recente (lançado em 1997) é, em grande parte, baseado no
modelo descentralizado do PCPR e, portanto, enquadrando-se mais na segunda geração de
f'undos.

5.3 CARATERISTICAS COMUNS ENTRE OS FUNDOS
Todos os fundos pesquisados têm várias caraterísticas em comum:
> Eles são em principio demand-driven no sentido que eles respondem às demandas por
projetos gerados na base, em vez de determinar de antenmãoquais grupos irão receber
recursos. Muitos dos fundos, porém, têm suas prioridades programáticas (ex. combate a
AIDS, conservação da bio-diversidade, eletrificação rural, etc.) e portanto não são puramente
voltados a demanda.
> Todos os fundos transferem recursos para as organizações locais da sociedade civil que

assumem a responsabilidade por sua gestão.
> Todos os recursos transfericdos aos sub-projetos são a fundo perdido, com exceção do

Programa da Cédula da Terra em que parte dos recursos (aqueles destinados para a compra
de terra) são repassados em forma de empréstimos.
> Todas as entidades financiadas são legalmente constituídas, sendo um dos critérios comuns
de elegibilidade dos fundos.
> Quase todos os fundos são voltados para apoiar iniciativas que beneficiem populações de

baixa renda, embora alguns dos fundos ambientais mais recentes não utilizem o índice de
pobreza como parâmetro para selecionar os sub-projetos.
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5.4 CARATERíSTICAS DISTINTAS
Eis as principais distinções detectadas entre os fundos:
> Alguns dos fundos constituem praticamente o projeto em si (PCPR, PD/A, FUNBIO)
enquanto outros representam uma parcela pequena do valor total dos projetos, como é o caso
Pró-Rural 2000 (50% do valor total do projeto), PADIC (14%) e AIDS I (7.4%).
(Veja Tabela 3 no Relatório Geral II).
> Os fundos têm origens diferentes de recursos que variam desde empréstimos do Banco
Mundial (93% do total) 'a doações de governos Europeus e do Fundo Mundial da
Natureza/GEF (Veja Tabela 5 no Relatório Geral II).
> Existe uma grande diferença entre os fundos quanto às formas e níveis de descentralização do
nível federal ao municipal. Em um extremo se encontra o PCPR em que no modelo FUMACP, 80% dos recursos é repassado a conselhos municipais que decidem a sua destinação. No
outro extremo, estão o AIDS 1 e PD/A, em que os recursos são repassados a entidades
localizadas nas áreas mais remotas do país, mas são geridos a nível federal em Brasília sem a
participação de governos municipais ou estaduais. (Veja Tabela 5 no Relatório Geral II).
> Os processos de seleção de sub-projetos são bastante diferenciados. Em muitos casos, como
no Paraná 12 Meses, a seleção é realizada por um comitê formado apenas por técnicos
governamentais. Em outros fundos, como no caso do PD/A, a escolha de sub-projetos é
realizada por um grupo paritário composto por técnicos do governo e representantes da
sociedade civil. Existe ainda um outro modelo, como no caso da AIDS 1, onde a seleção é
feita por um grupo de profissionais independentes. Os critérios de seleção entre os vários
fundos também variam muito e parecem depender, sobretudo, das diferenças temáticas e
contextuais entre os fundos.
> Existem formas distintas de gestão administrativa e financeira, exigências diferenciadas de
contrapartida, e modelos distintos de monitoria e avaliação (Veja Tabelas 6 e 7 no Relatório
Geral Ii).
> As formas de participação da sociedade civil são bastante diferenciadas que vão desde
aqueles fundos onde a participação é mínima (PCPR, Pró-Rural 2000, Paraná 12 Meses), até
os fundos mais recentes onde a participação é quase total nos vários aspectos de seleção,
gestão, e avaliação (PAIC, PD/A, AIDS 1, RESEX).

5.5 PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL NOS FUNDOS
A participação das Organizações da Sociedade Civil (OSCs) de forma ampla e diversificada -- a
incluir desde associações comunitárias e sindicatos, a ONGs -- nos fundos varia muito, sendo
determinada em grande parte por sua idade e trajetória. No geral, os fundos mais antigos são
caraterizados por uma participação mais limitada, e os mais recentes por uma participação quase
plena. Embora todos os fundos contemplem associações comunitárias e outros grupos locais
como beneficiários, apenas os fundos mais novos também permitem financiar ONGs e
movimentos sociais, ou mesmo envolve-los na gestão dos fundos. Esta diferença na amplitude da
participação é importante, pois geralmente são as ONGs que atuam com políticas públicas ou
movimentos de caráter regional ou nacional (ex. federações estaduais sindicais, movimentos
nacionais como os dos seringueiros) que tem a capacidade técnica para ser um interlocutor mais

13

qualificado para interagir com governos estaduais e federais, e mesmo com o Banco Mundial.
São estas entidades intermediárias e/ou regionais que conseguem realizar uma análise setorial,
fazer o acompanhamento técnico dos fundos, e no geral exercer o "controle social" dos fundos
conforme defende a crescente literatura sobre o setor público não-estatal e o papel da sociedade
civil na sociedade moderna. Vejamos os detalhes.
> Pouca Participação - Os fundos mais antigos como os PCPRs, Pró-Rural 2000, e o Cédula da

Terra têm tido uma nítida preferência em trabalhar diretamente com grupos locais como
cooperativas rurais, sindicatos, e associações de produtores. Como indicativo desta postura,
ainda não é permitido que verbas do PCPR sejam repassadas diretamente para as ONGs de
assessoria, muito embora elas possam receber recursos provenientes das associações
comunitárias mediante contratos de assistência técnica. Houve, inclusive, conflitos no
passado quando as ONGs regionais e as federações estaduais de trabalhadores rurais no
nordeste tentaram se inserir no processo de reformulação do PAPP. Hoje este quadro está
começando a mudar nos PCPRs estaduais e no Pró-Rural 2000 com a aproximação entre as
respectivas gerências estaduais, ONGs e FETAGRIs, ainda que o grau de abertura varia
muito de estado a estado. A exceção mais clara a esta tendência foi o PCPR do Rio Grande
do Norte onde, devido a vários fatores institucionais, a FETARN, agências de igreja e ONGs
(organizadas no Forum do Campo) participam já a muitos anos na gestão e supervisão do
programa estadual, inclusive recebendo recursos para estas atividades.
> Alguma Participa£ão - Existem outros fundos como o PED, Paraná 12 Meses, FUNBIO,
PROBIO, AIDS 1, FAP, em que as relações com ONGs e movimentos sociais são mais
abertas e multifacetárias. Além de poderem também receber recursos diretamente dos fundos,
técnicos de ONGs têm sido contratados para prestar assistência técnica aos fundos. Este é o
caso do projeto AIDS 1, em cluetécnicos de OSCs/AIDS têm ajudado o Ministério da Saúde
a desenhar programas, realizar treinamentos e monitorar sub-projetos. Em alguns dos fundos
como o FUNBIO, PROBIO e o FAP, ONGs e movimentos sociais também têm assento nos
comitês de seleção de sub-projetos.
> Plena Participação - Os fundos mais novos como o PAIC, PADIC, PD/A e RESEX foram
estabelecidos num contexto marcado por uma ampla interlocução com a sociedade civil,
portanto tem como uma das caraterísticas mais marcantes a participação de grupos
comunitários, ONGs e movimentos sociais como parceiros institucionais. Isto tem implicado
em uma participação mais ampla e irrestrita de OSCs nas várias fases dos fundos: desenho da
estrutura, definição de prioridades, seleção de sub-projetos, assistência técnica, gestão
administrativa e avaliação. O novo projeto de crédito fundiário que irá substituir o Programa
Cédula da Terra esta sendo redesenhado para incorporar este mesmo nível de interlocução
com a sociedade civil.
É importante ressaltar o papel que os conselhos municipais tem tido nos projetos de combate a
pobreza (PCPRs, Paraná 12 Meses, Pro-Rural 2000) para estimular a participação da sociedade
civil a nível local nestes programas estaduais. Estes conselhos municipais estimularam a
participação de representantes de igrejas, sindicatos, ONGs, cooperativas e associações
profissionais nos programas estaduais. No caso dos PCPRs, por exemplo, 80% das vagas de
cada conselho são reservados para representantes da sociedade civil. Além disto, em muitos
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casos os conselhos foram estabelecidos com o apoio financeiro e técnico dos respectivos
programas como pré-condição de eligibilidade para o município receber recursos.
5.6 NÍVEIS DIFERENCIADOS DE DESCENTRALIZAÇÃO
O estudo mostra que os fundos utilizam modelos diferenciados de descentralização, que vão
desde a descentralização quase completa do nível federal ao municipal até a ausência de
descentralização nos programas geridos diretamente de Brasília. São quatro as modalidades de
descentralização detectadas:
> Nível Federal: Fundos como o PDA, RESEX, AIDS 1, FAP, PROBIO são basicamente

geridos em Brasília, embora representam uma intervenção direta em localidades das mais
remotas, como na Amazônia, sem a participação dos governos estaduais e locais. Alguns
destes fundos foram desenhados para permitir o apoio direto do governo federal a projetos
"alternativos" que geralmente não são apoiados por governos locais e estaduais (ver alguns
dos subprojetos ambientais do PD/A). Embora este tipo de apoio estratégico é defendido por
alguns como ainda sendo necessário para apoiar entidades ísoladas e consideradas de
"oposição" por governos locais, outros consideram que ele tem o efeito oposto de postergar
uma interlocução mais efetiva entre a sociedade civil e governos a nível local.
> Nível Estadual - Municipal Os PCPR, Paraná 12 Meses, Pró-Rural 2000, PAIC, PADIC, e o
Cédula da Terra são basicamente projetos estaduais. Ou seja, os empréstimos financiados têm
o aval do governo federal, rnas os fundos são totalmente geridos a nível estadual. Outra
caraterística destes fundos é que a maioria deles, com exceção do PAIC e PADIC, transferem
a decisão sobre a seleção dos sub-projetos (e até sobre a gestão dos recursos no modelo
FUMAC-P) para o nível municipal por intermédio dos "conselhos municipais".
> Nível Federal - Estadual - Municipal - Esta é uma modalidade de descentralização que

incorpora todos os três níveis no seu modelo. O PED é o fundo que mais segue este modelo.
Recursos nacionais são recebidos pelo Ministério do Meio Ambiente, que são divididos entre
os governos estaduais, que por sua vez são repassados para os governos municipais. Outra
caraterística inovadora deste modelo, é que o governo municipal tem que estabelecer
parcerias com OSCs locais para implantar projetos conjuntos voltados para o meio ambiente.
O AIDS 1 também tenta encorajar uma interlocução mais direta entre os governos estaduais,
mtmicipais e as OSCs/AIDS financiadas localmente. Para tanto, o Ministério exige que as
OSCs locais apresentem uma carta de aprovação da proposta assinada pela secretaria estadual
ou municipal de AIDS. Muitos consideram este modelo de descentralização mais efetivo por
estimular mais fortemente a articulação entre os três níveis de governo e a interlocução entre
o governo e a sociedade civil no âmbito dos governos locais.
> Setor Não-Governamental - Um dos fundos, o FUTNBIO,existe completamente fora da esfera
governamental sendo executado por uma fundação privada, cujo conselho diretor é multisetorial, composto por empresários, técnicos governamentais, acadêmicos e representantes da
sociedade civil.
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6.

CONCLUSÕES E QUESTOES PENDENTES

O estudo apresenta uma série de recomendações, apontando questões que foram bastante
"debatidas"durante o seminário nacional de apresentaçãodo relatório (ver relatório síntese do
seminário).São elas:
6.1 CONCEITODE DEMAM)-DRIVEN
O próprio conceitode demand-drivenou financiamentosdeterminadospela base que é utilizado
pelo Banco Mundialpara definirestes fundos,não está muito claro. Existemduas dúvidasa
respeito. Primeiro,até que pontoos financiamentosdestesfundos são realmentedefinidospela
demandaprovenientesda base ou se eles, na realidadesão "dirigidos"pelos fundos. Existemos
casos de vários PCPRsonde o governode estadoparece estabeleceras prioridadesde
financiamentobaseadoem sua própria agendatécnicae política (exemplocitadofoi eletrificação
rural) em vez das demandasdas associaçõescomunitáriasem si. Outra variaçãodesta questãoé
a política do PD/Ade "estimulardemanda"em áreasda região amazônicaonde tem havido
pouca demandapor projetosambientais. A segundaquestãotem haver com um questionamento
mais profundosobre o papel do governonestesprogramasorientadospela demanda. Alguns
perguntamse a "base" realmentedeveriadefiniras prioridadesde financiamentodos fundos,
tendo em vista que esta deveriaser uma prerrogativado próprio estado.
6.2 FALTADE ENTROSAMENTOCOM MACROPOLITICAS
A pesquisa constatou que, no geral, os fundos têm pouca relação com outros programas
governamentaisvoltadospara estes mesmossetorescomo pobrezarural, meio ambientee AIDS.
Por este motivo,os fundos têm poucaspossibilidadesde gerarimpactossociais mais amplospara
além das atividadesfinanciadas pelos sub-projetos.Destacamostambém que o estudo mostrou
que os gerentes governamentaise os interlocutoresda sociedadecivil têm pouco conhecimento
das estratégiassetoriais do Banco Mundialpara estas mesmasáreas.
6.3 PAPELDOS CONSELHOSMUNICIPAIS
No estudo há o reconhecimento que os conselhos municipais representam novos espaços
institucionaisde "democraciaparticipativa".Por outro lado, levanta a hipótese que eles podem
também representarmais um instrumentode política clientelistatradicional por intermédio da
"prefeiturização" dos mesmos. Os pesquisadores argumentam que embora os conselhos
municipaisdo PCPR têm um desenho avançado,exemplificadopelo fato que 80% das vagas no
conselho devem por regulamento pertencer a representantes da sociedade civil, normas
regimentaisem si, não garantema qualidadedos conselhos.Além disso, os estudo afirma que os
conselhosmais antigos e consolidadostêm melhor chances de agir de forma mais independente,
utilizandocritérios técnicospara a seleção dos sub-projetos.Assim, o estudo recomendaque os
fundos que trabalhamcorn conselhosmunicipaisdevemcanalizarrecursospara o fortalecimento
institucional,investindona capacitaçãodos conselheiros.Por fim, o estudo recomendaque se
analise a efetividadedos conselhos municipais,pois a proliferaçãode conselhos a nível local
pode levar ao "esgotamentode representação"da sociedadecivil.
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6.4 DOAÇÕES VS. EMPRÉSTIMOS
O estudo mostra que a maioria dos fundos trabalha com a modalidade de recursos a fundo
perdido (única exceção é o Programa Cédula da Terra que repassa o recurso para compra da terra
mediante empréstimos), porém, parece estar crescendo no Brasil o entendimento que seria
apropriado também experimentar com o repasse de recursos via empréstimos, como vem sendo
testado pelo PCPR em Pernambuco por intermédio de fundos rotativos. Notamos ainda que,
segundo alguns analistas, as experiências de micro-crédito, que vêm sendo implementadas
recentemente por ONGs e por governos estaduais, deveriam ser testadas por estes fundos.
6.5 NECESSIDADE DE DEFINIR APOIO INSTITUCIONAL
Em alguns casos como os fundos PDIA, RESEX, PAIC, e PADIC, apoio financeiro é repassado
para redes da sociedade civil (GTA, RMA, CNS, Fórum de ONGs de Rondônia, FORMAD),
permitindo uma participação ativa destas redes na gestão dos fundos. Esta é certamente uma
inovação que reconhece a importância do apoio institucional direto para garantir a participação
operacional efetiva da sociedade civil nos fundos. Por outro lado, alguns consideram que o
repasse indireto de recursos específicos para assistência técnica através das associações
comunitárias, como fazem o PCPR, tamnbémcompreende uma forma de apoio institucional. É
necessário, portanto, definir o que, se entende por apoio institucional, tendo em vista que uma das
recomendações do estudo é que os recursos para o fortalecimento institucional das entidades seja
financiado pelos fundos sociais como forma de garantir a sustentabilidade dos investimentos.
6.6 SUSTENTABILIDADE DAS ATIVIDADES E ENTIDADES
O estudo concluiu que as atividades e entidades financiadas pelos sub-projetos tendem a ser mais
sustentáveis a longo prazo quando a entidade implementadora já está consolidada e/ou tem
outros projetos sociais em andamento. Aquelas entidades recém-criadas ou estabelecidas apenas
para receber os recursos dos fundos têm menos chances de sobreviver após o término do projeto
financiado. Outro fator preponderante que parece determinar a sustentabilidade das ações e
instituições parece ser a existência prévia de "capital social" em torno do projeto. Este capital
social é geralmente associado a presença ativa de atores sociais como igrejas, sindicatos, e ONGs
e um trabalho anterior de mobilização e organização comunitária. Por este motivo, o estudo
recomenda que os quatorze fundos devem financiar a promoção de "capital social" e atividades
de fortalecimento institucional das entidades e mecanismos de gestão paiticipativa (conselhos
municipais).
6.6 BEM ESTAR OU CAPITAL SOCIAL
Em muitos dos fundos parece que existe uma opção clara em apoiar o bem estar ou capital social,
como se fossem metas antagônicas. Nos PCPRs, por exemplo, o objetivo explicito dos fundos
(conforme consta nos Project Analysis Documentos/PAD ou documentos de análises dos
projetos do Banco Mundial) é financiar atividades de infra-estrutura (água, eletricidade) ou
serviços (educação, saúde) que visam a melhoria de qualidade de vida fisica imediata, com a
intenção de construir a auto-estima e organização a longo prazo como decorrência natural dos
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investimentos fisicos. Curiosamente, o relatório deste estudo sobre o PCPR argumenta que, pelo
contrario, os PCPRs parecem estar voltados mais a aumentar o "capital social" das comunidades
a curto prazo através de projetos de organização comunitária, que irá permitir a, longo prazo,
melhorar substancialmente o bem estar fisico das populações.
A crescente literatura sobre este tema demonstra que na realidade as atividades de organização e
fortalecimento institucional por um lado, e atividades de infrastrutura e serviços do outro, são na
realidade dois lados da mesma moeda, ou seja o multifacetário processo de desenvolvimento.
Tradicionalmente governos e o Banco Mundial tem priorizado "projetos" de infrastrura/serviços,
enquanto a sociedade civil tem priorizado "programas" de organização/conscientização. Estes
fundos estão permitindo que os dois lados e atividades se aproximem e se interagem de forma
mais sinergica. Um exemplo claro deste processo mais interativo é o PD/A, pois embora o fundo
como um todo tenha um carater ambiental e de fortalecimento da sociedade civil na Amazonia e
Mata Atlântica, a maioria dos projetos apoiados sao de natureza produtiva, voltados para
atividades agroflorestais ou a comercialização de produtos da floresta. Em suma, o estudo
levanta a questão chave se o fortalecimento de capital social, é o "meio" ou o "fim" dos diversos
fundos que visam a melhoria da qualidade de vida das populações de baixa renda.
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RELATÓRIO GERAL 1
LIÇOES APRENDIDAS
DA EXPERIENCIA COMPARADACOMFUNDOS SOCIAIS
NO BRASIL E NO EXTERIOR 1
INTRODUÇÃO
Este estudo analisa as experiências do Banco Mundialcom o financiamento de fundos sociais
na América Latina e a nível mundial. Ele começa com uma análise das politicas de ajuste
estrutural e redes de proteção social as quais os fundos sociais em países ao redor do mundo
estão geralmente associadas, embora não no Brasil. É realizada uma comparação das
caraterísticas e resultados de fundos sociais que são implementadas de forma descentralizada
por organizações da sociedade civil e as politicas setorias que são executadas diretamente por
orgãos governamentais. O estudo utiliza também dados de vários estudos realizados sobre
fundos sociais financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) na América
Latina, tendo em vista a similaridade da experiência do BID com fundos sociais.
A seguir, o relatório descreve o contexto brasileiro mostrando como as políticas de
descentralização institucional e aquelas voltadas para participação da sociedade civil criou um
ambiente favorável a implementação de fundos sociais pelo Banco Mundial em várias áreas
de atuação. Baseados nestes dados, é realizada uma análise comparativa de como os fundos
sociais são geralmente utilizados em outros países e no Brasil.
Por fim, o estudo descreve as principais lições apprendidas em vários estudos e seminários
realizados pelos Bancos Multilaterais sobre as políticas e caraterísticas que levam ao exito
dos fundos sociais. São alencadas questões como impacto social, participação comunitária,
capital social, e capacidade organizacional. O relatório termina com uma série de conclusões
e recomendações visando garantir maior impacto social e sustentabilidade institucional às
atividades apoiadas pelos fundos sociais.

1. Uma análise da experiência dos bancos multilaterais com fundos sociais
1.1. Conceitos sobre política social
A política social geralmente não atinge os mais pobres ou indigentes.2 Concebe-se uma
caricatura (visão exagerada, mas que reflete a verdade) da política social atual do Governo no

lEste texto de apresentação foi escrito por Joseph S. Weiss, Ph.D. em economia rural de Comell University
(1971), pesquisador e consultor independente com longa experiencia de avaliar projetos sociais. Os dados,
analises e conclusões aqui incluídos são do autor e, portanto, não devem ser atribuídos ao Banco Mundial, as
suas agencias afiliadas ou aos membros dc,Conselho de Diretores e os países que eles representam.
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quadro seguinte. Existem políticas compensatórias (principalmente previdenciárias) que
beneficiam mais setores da classe média (alta e baixa), programas setoriais que atingem
também aos pobres além da classe média, e investimentos em geração de renda (como o
programas Bolsa Escola e o FAT) que quando bem aplicados, benefeciam de forma mais
efetiva as populações indigentes. Os fundos sociais principalmente aliviam a pobreza, porém
vários estudos indicam que eles, em geral, não beneficiam de forma direta as populações
indigentes.

Uma Visão Geral da Política Social Vigente
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1.2. Reformas estruturais e redes de proteção social
Os processos de reforma estrutural das economias em vários países, normalmente consistem
de elementos de contençâo fiscal, redução de deficits, privatização e redes de proteção social.
Estes -processos são baseados em teorias econômicas que presupõem efeitos econômicos
restritivos a curto prazo que permitiriam, a médio prazo, aumento do crescimento econômico,
maior emprego e redução da pobreza. Os ajustes estruturais geralmente têm três impactos
sociais: 1) desaceleraçãoda atividade econômica levando a um aumento do desemprego, 2)
redução do orçamento governmental para os investimentos sociais, que levva a impactos
negativos dificilmente solucionáveis por 3) redes de segurança3 que alcançam uma pequena
parte da população elegível.
As redes de proteção social normalmente consistem de distribuições a famílias e indivíduos,
segundo as características dos sistemas existentes de seguridade e assistência social. O apoio
a políticas de proteção social tern o objetivo, explicitado ou não, de garantir condições
mínimas de vida (ou "redes de segurança") que evitem que pessoas ou domicílios caiam
abaixo dos níveis nominalmente delimitados de pobreza e que compensem pelos efeitos das
políticas de ajustes estruturais. Os programas de proteção social objetivam mais o alívio
conjuntural do nível de pobreza e do impacto do ajuste estrutural que reduções reais nos
2 Segundo
váriosautores,inclusivetécnicosdo IPEAe do BancoMundial,muitosdosprogramas
de

proteçãosocialexecutados
peloGovernoFederalsão poucofocalizados
parabeneficiar
deforma
maisdiretaas populações
de baixarendaou indigente.
3

Veja definição mais detalhada em K. Subbarao et al, 1997, p. 2.
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índices de pobreza, sem levar em conta o grau de cobertura alcançado.4 Durante os processos
de reforma estrutural, raramente os programas de proteção social tenham ampliado os
critérios de atendimento e as taxas de cobertura observados, quando comparados com
períodos anteriores.
No último acordo entre o Brasil e o conjunto de instituições financeiras liderado pelo FMI,
várias entidades criticaram o corn onente de de proteção social, julgado insuficiente e
desvirtuado de sua função original. Além disto, os fundos sociais de redução da pobreza
financiados pelo Banco Mundial e manejados a nível estadual não têm sido incluídos
formalmente entre os programas de proteção social do ajuste estrutural, apesar de fazerem
parte explicitamente desta política.

1.3. Fundos sociais
As políticas de proteção social em muitos países tem sido complementadas com fundos
sociais nacionais, embora esta não tem sido a prática no Brasil. A maioria dos fundos sociais
em países ao redor do mundo se originaram como parte dos componentes de proteção social
dos ajustes estruturais. "Fundos sociais são agências com função similar a intennediários
financeiros que canalizam recursos, segundo critérios pré-determinados de eligibilidade, a
pequenos projetos de grupos de baixa renda e vulneráveis, formulados e implementados por
agências públicas ou privadas, tais como governos locais, ONGs ou os próprios grupos
comunitários"6 Os fundos são geridos por unidades 1) autônomas, geralmente ligadas às
presidências, com orçamentos definidos e destinados, isentos de vários regulamentos
normalmente vigentes nos empréstimos regulares do Banco Mundial e 2) com o poder de
definir as normas, tipos de investimlentoe grupos elegíveis - incluindo organizações de base e

Nota-se que, apesar do trabalho citado ser uma revisão internacional dos programas de proteção social, faz
esforços muito limitados de determinar indicadores de cobertura, por vezes limitada, especialmente para as
populações de baixa renda.
5 Recursos do Banco Mundial e do BID foram inicialmente alocados para o componente de proteção social do
pacote US$41,5 bilhões de ajuda externa liderado pelo Fundo Monetário Internacional. Os críticos apontam
desvios na utilização de parte dos recursos do Banco Mundial, já que estes foram destinados a programas de
proteção social mas foram ultilizados para cobrir o deficit fiscal. No caso do empréstimos do BID, ONGs que
monitoram o orçamento federal apontam a falta de acompanhamento efetivo por parte do organismo multilateral
tendo em vista que as metas estabelecidas pelo governo brasileiro de gastos sociais não foram atingidas.
Segundo Aurélio Vianna, Jr., da Rede Brasil, o acordo prevê mas não explicita como o Banco Mundial empresta
para pagamento da dívida (ou operações no mercado de câmbio) e o Governo compromete-se em manter - ou
ampliar - os programas sociais. Segundo o Deputado Agnelo Queiroz, dos 21 programas sociais que o governo
brasileiro prometeu desenvolver, sete receberam menos recursos que a condicionalidade do empréstimo exigida
pelo BID. Os 21 programas apoiados pelo BID sao dos Ministérios da Previdência, da Educação, da Saúde e do
Trabalho. [citado de artigo de Lauro Rutkowski, Governo não cumpre as metas do BID, Correio Brasiliense,
05/07/99, p. 8. ] Técnicos do Banco Mtndial, argumentaram que não houve desvio devido ao fato que os
recursos não tinham uma destinação pré-definida, mas sim era um empréstimo geral ao Tesouro Nacional com
condicionalidades sociais, ou seja que os orçamentos dos programas de proteção social considerados essenciais
deveriam ser mantidos. Entretanto, não fica claro se as instituições internacionais e governamentais tiveram o
mesmo grau de compromisso de monitorar estas condicionalidades sociais quanto as metas econômicas, não só
no Brasil como em outros países.
6 Banco Mundial, Portfolio Improvement Program: Review of the Social Funds Portfolio, 1997, p. iv.
4
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não governamentais, municípios e empresas privadas - os quais formulam, apresentam e
implementam subprojetos.7
A experiência do Banco Mundial com fundos sociais tem sido analisada em vários estudos
recentes. Narayan e Ebbe identificaram uma carteira considerada de bom desempenho,
consistindo de 51 fundos sociais que comprometeram US$1 bilhão em 32 países até o fim do
ano fiscal de 1996 (veja caixa de texto). Até 1998, este investimento em fundos sociais havia
crescido para US$1 .6 bilhões em 56 fundos e 38 países, principalmente africanos e
latinoamericanos.8 Enquanto muitos dos outros elementos de proteção social sejam de
natureza emergencial para reduzir os efeitos sociais negativos das políticas de ajuste
estrutural, fundos sociais criados no último decênio, na sua concepção, tem por objetivo
atacar as causas básicas da pobreza através do fortalecimento da capacidade de organizaçâo,
da formação de capital social e da capacidade produtiva das comunidades e grupos
beneficiados.

FundosSociais
financiadospeloBancoMundial
Características
de fundosrecém-c,iados.
Orientação:
* à participaçãocomunitária(27%dos fundos),
* às necessidades
expressasda comunidade("demand-driven)
(8%dos fundos)e
* ao fortalecimentoda capacidadecomunitáriaedesenvolvimento
institucional,(apenas
16%dos fundos).
Áreas financiadasem % dos projetos:
* Infra-estrutura
econômica(45%)
* Infra-estrutura
social(30%),
* programasde serviçosocial(33%)
* créditoparaempreendimentos
(12%)
* desenvolvimento
comunitário(14%)
Forrmade subsídio.Todos tinharndoaçõespara infra-estrutura,enquanto20% ofereciam
microcréditopara geraçãode renda. De 8-10%dos recursosdoados são para geraçãode
rendaapenasnosfundosemGuatemalae no Peru.
Fonte: Narayane Ebbe, 1997, característicase áreascom base no conteúdode 51 relatóriosde avaliação
(staff appraisalreports- SARs), formas de subsídiosegundoos 10 projetosdocumentadosno seu anexo.
Veja listaanexaa este relatório.

Narayan, Deepa e Katrinka Ebbe, Design of Social Funds, Banco Mundial, 1997, p. 2. Este documento
apresenta dados mais atualizados que o Portfolio Review. Os dados de 1998 são de "Strategy for Social
Investment Funds."
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s Na América Latina. destacam-se Chile, Peru, Bolívia e Centro América.
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As vantagens dos fundos sociais foram vistos inicialmente mais pela sua capacidade para
transferir recursos às populaçoes de baixa renda durante períodos de crise econômica e
política.9 Estão sendo vistos cada vez mais por sua contribuiçao às comunidades em reduzir
os riscos sociais da pobreza e construir o consenso comunitário através da participação.
Entretanto, a transição para esta nova visão só será concluída quando se conseguir mudanças
fundamentais na sua concepção, quanto à participação, à orientação às necessidades expressas
e ao fortalecimento da capacidade organizacional local.10 Segundo estudo da Maria Acrigg,
os fundos estão deixando de ver comunidades como veículos para prover materiais locais e
mão-de-obra, passando a enxergá-las como gestores de projetos.11
Vários dos projetos mais recentes de fundos sociais incluíam componentes de monitoramento
da pobreza. Num estudo da avaliação de impacto sobre a pobreza nos projetos do Banco
Mundial na América Latina, Hicks verificou que a maioria dos projetos de intervenção
dirigida no Brasil (representados pelos projetos PAPP do Nordeste) apresentavam planos com
melhores práticas de monitoramento do impacto sobre a pobreza ou pelo menos foram
classificados como bons.'2
A melhor forna de caracterizar a natureza dos fundos sociais seria resumindo aqui os
resultados de dois seminários do Banco Mundial e de um estudo realizado pelo BID.13

1.3.1

Seminário internacional sobre fundos sociais

Foi realizado um Workshop Internacional sobre Fundos Sociais entre 27 e 30 de maio de
1997, na sede do Banco Mundial. Com base nos resultados deste workshop (aqui resumidos e
traduzidos) e o conteúdo de dois relatórios novos, o Portfolio Review do Banco Mundial e o

9 Uma pesquisadora que tem analisado várias experiências de flindos sociais, inclusive os PCPRs do Nordeste,
Judith Tendler, argumenta com uma posição muito enviesada aos fundos sociais. Ela sustenta que os fundos
sociais, se avaliados desde seus desenhos e metas originais a redução do impacto do ajuste estrutural e reforço
à rede de proteção, pouco reduzem o desernprego Ela também critica vários aspectos considerados inovadores
nos fundos sociais: 1) participação - coloca que outros atores locais afetam mais as decisões sobre os projetos
do que as "comunidades." Por outro lado, o estudo dela no Nordeste, de municipios escolhidos e não
amostrados, nao descreveo processo decisório de nenhuma reunião comunitária nem apresenta dados
comparativos sobre o grau de participação comunitária no planejamento e execução de obras; 2) "demanddriven" - a pesquisa indica a influência das firmas de consultoria na implantação de projetos comunitários
(usando inclusive projetos padrão). Não são apresentados, porém, dados que refutem o possível grau de
apropriação do proj eto ou comprometimento da comunidade ("ownership") com as atividades empreendidas. O
seu estudo também não apresenta qual seria o modelo decisório totalmente isento, nem os comparam com os
processos vigentes na estrutura dos programas publicos tradicionais; 3) capacidade organizacional local - a
pesquisa

não trata deste aspecto

que talvez seja o mais importante

do novo modelo

dos fundos

sociais.

Tendler

e

Serrano, Why Are Social Funds So Popular?, MIT, Cambridge, MA, maio, 2000.
10Narayan e Ebbe, op. cit.. p. 5.
11Aycrigg, Maria, Participation and the World Bank: Successes, Constraints and Responses, Social Development
29, novembro de 1998.
12 Narayan, 1995 e Hicks, 1998.
13 Goodman,

Margaret,

Performance

and Future Role,

Anexo.

Samuel

Morley,

Gabriel

Siri e Elaiine Zuckennan,

Banco Interamericano

Social

de Desenvolvimento,

Investment

Funds

in Latin

Paper no.

America:

Past

março de 1997. Ver relação de fundos no
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estudo citado do BID, se chegou às seguintes conclusões sobre as realizações e deficiências
da experiência da implementação de dez anos de fundos sociais, dividida em quatro áreas:'4
Estratégias Nacionais de Redução da Pobreza
Enquanto os fundos sociais têm destacada a importância de objetivos sociais no
desenvolvimento econômico e de se atender às necessidades dos grupos marginalizados,
pilotando numerosas inovações exitosas, não poderiam eliminar a pobreza estrutural pois os
recursos eram limitados diante do total dos gastos públicos e as políticas macroeconômicas
poderiam não ter objetivos sociais. Para isso se requer a geração de empregos permanentes.
Impacto Efetivo sobre a Pobreza
Os fundos sociais têm tido êxito em alcançar as comunidades pobres antes não alcançado,
respondendo eficientemente às necessidades de emprego, serviços e infra-estrutura,
melhorando a qualidade de vida mas não necessariamente o nível permanente de renda. Às
vezes não alcançam as populações mais excluídas da sociedade.'5
Participação Social e Parcerias em Desenvolvimento
Os fundos sociais representam a primeira família de programas de desenvolvimento em que
as organizações de base comunitária desempenham um papel claro na formulação e
implementação de sub-projetos, introduzindo também parcerias público-privadas, a criação de
microempresas e o fortalecimento da capacidade municipal no fornecimento de serviços. Por
outro lado, predominam os recursos externos, os fundos geralmente não são
institucionalizados nem fazem parte dos orçamentos públicos, ocorrendo conflitos com os
ministérios devido à independência dos fundos sociais. Geralmente são fundos nacionais que,
em países descentralizados, podem reduzir a autoridade dos governos estaduais e municipais.
Estratégias Sustentáveis para a Provisão de Serviços
A provisão de infra-estrutura social e produtiva e a criação de empregos têm melhorada a
qualidade de vida das comunidades, reestabelecendo as ligações entre o estado e a
comunidade, devolvendo credibilidade ao setor público e introduzindo uma cultura de
compromissos contratuais e transparência. Aos sub-projetos, nem sempre são incorporadas
políticas e lições aprendendidas setoriais tais como tarifárias e de recuperação de custos
recorrentes, operação e manutenção adequada da infra-estrutura, como também não são
assumidos pelas organizações responsáveis.
Recomendações

14 Bigio, Anthony G. (ed.), Social Funds anzdReaching tlie Poor, EkxperiencesanadFuture Directions, Economic
Development Institute, The World Bank, 1998, p.4 .
15 Tendler e Serrano, op. cit., atacam os fundos do Nordeste como não suficientemente focalizados ("targeted") na pobreza
sem apresentar dados quantitativos. Von Amsberg (no prelo) os identifica como entre os mais focalizados de todos os
programas sociais estudados.
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Não se propõe traduzir a totalidade das recomendações oriundas do Workshop, somente as
gerais e as que se referem ao seu financiamento: Os fundos sociais devem:
Buscar uma melhor integração e papel mais definitivo dentro das políticas e estratégias
macroeconômicas para a redução da pobreza estrutural.
> Dar maior atenção ao desenvolvimento das capacidades de comunidades e organizações
locais sustentáveis.
> Transferir responsabilidades ao setor público, incorporando sistematicamente as suas
inovações, princípios e técnicas operacionais enquanto incorpora aos fundos as políticas
setoriais.
, Mobilização de recursos financeiros para fundos sociais: deve se usar programas de
crédito com fundos rotativos, doações e crédito bancário.
>

1.3.2 Workshop com ONGs sobre fundos sociais
Com base em um levantamento de documentos sobre 20 fundos sociais financiados pelo
Banco Mundial e dois workshops realizados em Honduras e Jamaica em 1995,16as ONGs
envolvidas com fundos sociais, respectivamente da América Central e Caribe, fizeram
comentários sobre os fundos sociais, dos quais ressalta-se:
> Desempenham um papel útil porém limitado;

Devem ser implementados no contexto de uma estratégia ampla de redução da pobreza e
de uma reforma econômica que apoie e não penalize o pobre;
> Não substituem por programas nacionais de desenvolvimento social;
> Não devem ser motivo de abandono de políticas de redução da pobreza de longo prazo;
> Quando são implementados através de unidades autônomas com recursos externos, faltarn
garantias para sua inserção nos programas do governo e sua eventual sustentabilidade.
>

1.3.3 Avaliação dos Fundos Sociais do BID
Com o reconhecimento de que fundos orientados a infra-estrutura não geram empregos
permanentes nem geram aumentos da renda dos mais necessitados, a avaliação do Banco
Interanmericano de Desenvolvimento17 dedicou um capítulo exclusivamente à pergunta:
Devem os fundos expandir seu apoio a projetos diretamente produtivos? Dos 12 fundos
amostrados
(Tabela
2
do
Anexo), somente três dedicaram proporção significativa a projetos produtivos, sendo que dois
destes não haviam recebido recursos do BID ou BIRD, ficando independentes da pressão do
doador de limitar esta linha de investimento. De acordo com os autores, os bancos teorizam
que doações não devem ser utilizadas para financiar atividades produtivas, as quais deveriam

16 lias, 1995, citado em Malena,Carmen, VGO Involvemnent
in World Bank-flnanced Social Funds: Lessons
Learned, EnvironrmentDepartmnentPaper 052, The World Bank, 1997, p. 42.
17 Goodman, Margaret, Samuel Morley, Gabriel Siri e Elaine Zuckerman, Social Investment Funds in Latin
America, Past Performance and Future Role, Banco Interamericano de Desenvolvimento, março de 1997. Ver
relação de fundos no Anexo.
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ser economicamente rentáveis e financiadas por empréstimos, tipo microcrédito; não se
concorda com esta teoria.
Oito dos 12 fundos já realizam operações de micro-crédito, geralmente subsidiadas, com
indivíduos através de intermediários financeiros (ONGs), sendo que quatro tiveram bons
resultados. Ficou constatado que estes projetos requerem peritos em intermediação financeira
para garantir a qualidade. Apesar das altas taxas de juros, apresentam taxas excelentes de
reembolso, especialmente quando as operações são repetidas e quando se associam a outros
serviços de negócios (assistência técnica e treinamento prestados por outras organizações
parceiras). Ainda que a maioria nâo realizaram avaliações de impacto, já se sabe que os
projetos de microcrédito mais geram renda do que empregos, porém favorecem a participação
da mulher,
Há fundos que doam ou emprestam para pré-investimentos e investimentos em atividades
produtivas coletivas: industriais, agrícolas, ambientais e de artesanato, gerando aumentos de
renda. Projetos de desenvolvimento rural integrado estão retornando, após ter aprendido
trabalhar de forma mais descentralizada, com projetos menores, mais participativos e menos
diversificados. Como o autor está inteiramente de acordo com as recomendações deste
relatório, passa-se a apresentá-las como as lições aprendidas na última seção deste estudo.

1.4

Uma Comparação Preliminar entre Fundos Sociais e Programas Setoriais

Com base nestes seminários e outras informações reunidas, apresenta-se no quadro abaixo
uma comparação sintética entre os fundos sociais e os programas setoriais tradicionais, o que
permite vislumbrar oportunidades de trocas de experiências que amainariam a tendência à
competição por recursos.
Vantagens Comparativas dos
Fundos Sociais e Programas Setoriais
FundosSociais

Programas
Setoriais

Participação
Inovaçâo
Sustentabilidade
financeiroinstitucionalização
Processos
simDlificados

Disponibilidade
de recursos
Maiorníveltécnico
Maiscontrole

lo

2. O Contexto Nacional e Políticas de Participação
Faz mister retrataros antecedentese as políticassociais nacionaispara entendero contextodo
apoio do Banco Mundialà participaçãosocial e aos projetosde pequenasdoações.
2.1. AntecedentesInstitucionais
Desde 1964, o País se encontravanum regime de exceção resultante da atuação das forças
armadas, conjugadas com grupos organizados de empresários e outros, limitando e
reprimindoseveramentea atuaçãode organizaçõesda sociedadecivil.
A partir dos anos 1970, foram se organizandoum amplo conjunto de movimentospopulares,
sindicatos, organizaçõesreligiosas e profissionais,reivindicandoo retomo a um regime de
democraciaplena e a melhoriade condiçõesde vida da população.
Reconhecendoparcialmenteesta realidade,o regimebuscoumoldar as instituiçõespolíticas e
legais para conduzir o processo de aberturade uma forma gradual e manter intocadasgrande
parte das estruturasde poder econômicoe político.
Como resultado dos movimentos populares (como as comunidades religiosas de base, os
movimentosde bairro e pela habitação,contra a carestia,pela anistia política, pelas eleições
diretas) obteve-se uma maior participação nos processos decisórios locais e
representatividadepolítica nacional, reivindicando os seus direitos econômicos e legais.
Vários programas e projetos de orientação sócio-ambiental resultaram destas lutas dos
movimentos sociais e de iniciativas do setor público para respondê-lase/ou antecipar-sea
elas. 'Tambémse reconfirmouo princípioda funçãosocial da terra privada.
Em parte como resultado desta história, a Constituição Federal, promulgada em 1988,
introduziuváriosmecanismospara a participaçãosocial na formulaçãode políticas,retratados
a seguir, num contextomaior de uma ampla descentralizaçãopolítica, com poder e recursos
transferidoao nível local.
Estas mudançaspolíticashistóricas,juntas com os processosparticipativosque despontavam
com a abertura política, aceleraramas pressões que originaramparte dos fundos sociais no
Brasil. . Não há indícios que mudanças históricas similares contribuíram para o
estabelecimentode fundos sociaisem outros países.
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2.2. Políticas Públicas Atuais Orientadas à Participação
Como resultado da Constituição de 1988 e programas nacionais de descentralização
conduzidos pelos ministérios setoriais, a maioria dos 5,508 municípios tem conselhos
bipartite onde estão igualmente representados o governo e a sociedade civil. Os diferentes
tipos de conselhos locais incluem de saúde, direitos infantis, serviço social, merenda escolar,
ensino, desenvolvimento rural, mulheres, desenvolvimento urbano, meio ambiente, cultura,
esporte, transporte, emprego e orçamento. Um estudo recente deste fenômeno realizado pelo
IBAM (uma ONG de pesquisa) e o IPEA (agência federal de pesquisa econômica) defende
que, apesar de problemas iniciais, estes conselhos podem ser considerados como transição à
uma "democracia deliberativa," que pode promover com eficiência uma maior transparência,
prestação de contas e parceria com a sociedade civil. Entretanto, o nível de participação e a
eficácia variam muito, especialmente onde municípios menores estão sobrecarregados de
muitos conselhos ou tem conselhos onde o poder executivo municipal domina as
deliberações, caraterizados como prefeiturizados."
Levando a descentralização um passo mais adiante, com a integração entre os vários setores,
a Comunidade Solidária - CS, através do programa Comunidade Ativa, está aplicando
metodologias participativas de planejamento do desenvolvimento local integrado e
sustentável (DLIS), com o apoio do Instituto Interamericano de Ciências Agrícolas - IICA.
A nível nacional, a interação de organizações da sociedade civil (OSCs) e de seus líderes com
o governo toma várias formas:
>

participação em conselhos nacionais de formulação de políticas e controle social (em
áreas tais como Direitos da Criança e do Adolescente, Saúde, Meio Ambiente,
Direitos da Mulher, Educação e Transporte Urbano)

>

participação em comissões-de projetos

> processos orçamentários participativos
> como consultores através de contratos com o governo
> como recipientes de pequenas doações de fundos do governo
> eleição a cargos políticos ouinomeação a funções de governo.

Conclui-se que estas políticas buscam aumentar a participação, aliviar os impactos da reforma
estrutural acordada com o FMI e outros parceiros e de reduzir a pobreza, de modo geral.
Entretanto, não se evidenciam políticas específicas quanto aos fundos sociais em geral,
quanto às formas de participação da sociedade na formulação e execução dos fundos, a sua
orientação às necessidades expressas das comunidades e seu compromisso com o
investimento na capacidade organizacional local.

2.3. Políticas Participativas do Banco Mundial na América Latina e no Brasil
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Durante as últimas duas décadas - e especialmente nos últimos cinco anos - o Banco Mundial
tem dado passos importantes ao adotar políticas e programas mais participativos, incluindo a
realização de reuniões consultivos com a sociedade civil, de estudos e a adoção de normas
operacionais que propiciam a participação de OSCs em projetos.18 Segundo James
Wolfensohn, "a participação conta não só como um meio de melhorar a eficácia do
desenvolvimento, como sabemos de estudos recentes, mas como a chave para a
sustentabilidade de longo prazo e a alavancagem [para erradicar a pobreza]."'9
Um relatório recente do Departamento de Avaliação de Operaçôes do Banco Mundial
encontrou que "as relações construtivas geralmente dependem de pessoas individuais
criativas com ligações anteriores com a comunidade de ONGs que aprofundam relações
novas com as organizações comunitárias de base tal como tem ocorrido no Brasil nos
progamas de controle de DST/AIDS e no Alívio da Pobreza Rural do Nordeste (PAPP) no
Rio Grande do Norte. Outro examplo desta colaboração governo-sociedade-banco é o
Programa Piloto de Preservação das Florestas Tropicais Brasileiras (PPG-7).2 `
Foram contratados especialistas em Desenvolvimento Social e a Sociedade Civil nas missões
o
Latina.
Em
Janeiro
de
1994,
residentes
da
América
público
através
do
internet
e
de
Banco adotou uma nova política de abrir informação ao
centros de informação publica. Como resultado de pressão política e um estudo,2 ' em
setembro de 1998, o Banco adotou uma política nova sobre a divulgação de Estratégia de
Assistência aos País (CAS) que encoraja uma maior abertura pública da CAS pela introdução
da notícia de informação pública da CAS e procedimentos para a sua disponibilização pública
quando autorizada pelo Governo.
A partir de uma palestra do Sr. Wolfensohn aos Governadores do Banco durante as reuniões
anuais de 1999, o Banco intensificou sua atuação no "Desenvolvimento Dirigido pela
Comunidade", orientado ao empoderamento das organizaçoes comunitálrias para a tomada de
decisões e o controle de recursos, com métodos participativos, sensíveis a questões de gênero
e de fortalecimento da capacidade organizacional. Expressou, naquela ocasião, seu interesse
em promovê-lo a nível mundial, pedindo posteriormente aos vice-presidentes a preparação de
planos de ação regionais visando ampliar esta modalidade e colocá-la como um dos eixos
centrais do Banco. Na região da América Latina e Caribe foi formado um grupo de trabalho
que, entre os esforços já em curso, identificou e está ampliando e trocando idéias entre as
experiências nos setores de fundos sociais, gestão de recursos naturaís, povos indígenas,
educação, saúde, desenvolvimento rural, meio ambiente, melhoria de favelas, etc.
A luz desta política, a Unidade de Gestão para o Brasil decidiu realizar um amplo processo de
consultas para preparar a CAS-Brasil 2000-2001, incluindo ministérios, governos estaduais,
legisladores, ONGs, movimentos sociais, sindicatos, universidades, igrejas e doadores,
18Esta seçãoconstiituide textosretiradosde Garrison,John, CivilSociety-GovernmentWorldBank Collaborationin Brazil,
Banco Mundial,Brasilia,1999.
19 James Wolfenson,TheOtherCrisis (discursona reuniãoannualdo GrupoBanco Mundial- IMF de 1998),p. 10.
20 The WorldBank, Nongovernamental
Organizationsin Bank-SupportedProjects,OperationsEvaluationDept.,Novembro
1998.
21 The World Bank,Civil SocietyParticipationin WorldBank CountryAssistanceStrategies- LessonsfromExperience,FY
9 7-98,NGO Unit,April 1998.
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convidados a reuniões em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e outras cidades no final de
1999.
No Brasil, o diálogo entre a sociedade civil e o Banco tem evoluído de forma bastante
acelerada. Uma série de eventos tem pautado este avanço:
i) Reuniões do Presidente Wolfensohn com organizações ambientais em 1995 e
1997;
ii) Seminários técnicos com OSCs organizados sobre diversos temas: Novas
Parcerias em Políticas de Combate à Pobreza, 1997; Parceria, Pobreza e
Cidadania, 1999; Forum sobre Desenvolvimento: O Ataque à Pobreza, 2000;
iii) Reuniões tripartite setoriais (governo - sociedade civil - Banco): Saneamento,
1998, promovido pela SEAIN (Secretaria de Relações Internacionais do
Ministério de Planejamento); Educação infantil, 1997 e 1998;
iv) Reuniões de consulta sobre a revisão de várias políticas de salvaguardas sociais e
ambientais do Banco Mundial, tais como assuntos indígenas, reassentamento
involuntário e gestão florestal, foram realizadas entre 1998 e 1999.
A política de participação tambérn se estendeu a nível de projetos financiados pelo Banco
Mundial onde reuniões de consulta, contratação de consultores, financiamento de OSCs e cogestão de fundos de pequenos projetos tem sido adotados em alguns projetos tais como 1)
projetos de manejo de recursos naturais Planafloro (Rondônia) e Prodeagro (Mato Grosso); 2)
O projeto AIDS/DST do Ministério da Saúde, que repassou mais de US$20 milhões para
mais de 200 ONGs/AIDS para custear atividades de prevenção e educação; 3) No Programa
Piloto para Conservação das Floresta Tropicais Brasileiras (PPG7), duas redes de OSCs,
Grupo de Trabalho Amazônico (GTA) e Rede Mata Atlântica, participam dos comitês de
gestão e recebem recursos de vários sub-componentes.

3. Os Fundos no Brasil - componentes de projetos de orientação social e
ambiental
Apresenta-se um resumo do levantamento realizado sobre os fundos no Brasil e comparam-se
os fundos no Brasil e no exterior.
3.1. Alcance de levantamento sobre fundos sociais e ambientais no Brasil
Em 1999, paralelo ao presente estudo, o Banco contratou um levantamento dos fundos de
pequenas doações, tendo como principal objetivo caracterizar o contexto, a operaçao, a
importância da participação e os resultados dos fundos sociais e ambientais financiados ou
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administrados pelo Banco Mundial no Brasil.2 2 Foram selecionados 14 fundos para a análise
(lista em anexo), dos quais dez apoiados pelo Banco Mundial, dois pelo PPG7- Programa
Piloto para Proteção das Florestas Tropicais e dois pelo GEF- Fundo para o Meio Ambiente
Global, todos com responsabilidade administrativa do Banco Mundial. Apesar de não
ambicionar alcançar resultados sobre o impacto dos fundos sociais sobre indicadores de
níveis de pobreza, o estudo identifica características específicas da formulação e operação
destes fundos que afetam a obtenção destes resultados.
Enquanto o estudo de Narayan e Ebbe foi feito a partir da análise de conteúdo de 51 relatórios
de avaliação e entrevistas com alguns Task Managers do Banco Mundial, o estudo dos
fundos sociais no Brasil permitiu ainda visitar os projetos in loco, entrevistar um conjunto
representativo dos principais atores sobre suas percepções sobre os fundos e coletar
avaliações anteriores. Portanto, avançou no processo de compreensão dos fundos sociais no
Brasil, até com possibilidade de reflexos sobre o conhecimento mundial sobre esta política
social.
O referido estudo de Couto Soares et alli, analisado por outros autores neste documento
elenca 78 conclusões, muitas das quais similares àquelas indicadas nas experiências
internacionais relatadas.

3.2

Comparação preliminar da experiência brasileira com a internacional

Enquanto a maioria dos fundos no exterior tem o objetivo de aliviação da pobreza, os fundos
de pequenas doações no Brasil, apoiados pelo Banco Mundial, tem origem mais ampla que os
Fundos Sociais em outros países. Apesar de que vem sendo realizado um processo de ajuste
estrutural no Brasil, inclusive desde 1998 com base em acordo com o FMI, nem todos os
fundos fazem parte deste processo. Os fundos são componentes de projetos federais e
estaduais de empréstimo do Banco Mundial, quase todos para objetivos sociais e ambientais.
Alguns fazem parte de programas de doação administrados pelo Banco como é o caso do
PPG-7 e do Global Environment Fund (GEF).
Vários destes fundos sociais cumprem amplamente com o critério de orientação dos
subprojetos às necessidades expressas da comunidade ("demand-driven"); até alguns dos
próprios projetos resultaram de demandas comunitárias.
O levantamento de Couto Soares mostra una série de outras diferenças das características dos
projetos levantados por Narayan e Ebbe, enumeradas a seguir e resumidos no quadro
seguinte.
> Pela dimensão do Brasil, a maioria tem alcance estadual ou regional; no exterior
predominam fundos de alcance nacional. Predominam projetos com objetivos
CoutoSoares,MariaClara, coordenadora,FundosSociaisE AmbientaisApoiadosPeloBanco MundialNo Brasil,Rio de
Janeiro,2000
22
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específicos e localizados ao invés de programas nacionais com objetivos macrosociais.
>

Somente cinco dos quatorze fundos estudados estão inseridos nas políticas
compensatórias ao ajuste estrutural do Banco Mundial.

> Outros sete fundos estudados estão concentrados no setor de recursos naturais
(incluíndo projetos agrícolas, segundo classificação do Banco), sendo os beneficiarios
comunitarios e ONGs internediárias.
> Menciona-se ainda o projeto DST/AIDS, com componente destinado a ONGs.
>

Os processos "demand driven" apresentam graus de descentralização muito variados,
em alguns casos sendo limitada a transferência de recursos para a gestão por
organizaçoes locais.

> Apesar que o estudo de Couto Soares verifica uma ênfase na infra-estrutura

econômica e social, esta é menor que em outros países, com uma participação um
pouco maior de subprojetos orientados a apoiar atividades produtivas.
> Segundo casos reportados por Narayan e Ebbe, são poucos os fundos que oferecem
doações para subprojetos produtivos em países latino-americanos (Guatemala e Peru).
Em geral, a maioria dos fundos financiados pelo Banco oferecem subprojetos
produtivos inseridos em programas de microcrédito. O micro-crédito é pouco
observado na carteira de projetos apoiados pelo Banco Mundial no Brasil. Este
quadro estará mudando um pouco devido a um empréstimo sendo negociado com o
Banco do Nordeste para apoiar o programa de micro-crédito, CrediAmigo.

Comparação dos Fundos no Brasil e no Exterior
EXTERIOR

BRASIL

* Associados a politicas
de ajustes estruturais
participação da sociedade civil

* Fruto de processo histórico de
descentralização e luta por

* Ambito nacional

* Ambitos regionais e estaduais

* Objetivos macrosociais

* Objetivos específicos

* Predomina apoio a serviços

* Apoio a serviços mas também
geração de renda

Modalidades para gerar renda:
* Microcrédito
* Geralmente empréstimo e não
doação pois reflete polítca dos
Bancos nesta área

* Microcrédito quase inexistente
*Doação a projetos produtivos

* Empréstimos para produção associativa não são geralmente incluídos nos
fundos sociais no exterior ou no Brasil.
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4. Condições para o êxito de fundos sociais
Este último capítulo versa sobre as principais lições apreendidaspelo Banco Mundial e o
Banco Interamericano citadas em vários estudos e seminários sobre as políticas e
caraterísticasque levam ao exito dos fundos sociais. São alencadas questõescomo impacto
social,participaçãocomunitária,capitalsocial, e capacidadeorganizacional.
Em geral, o Banco Mundialobservaque:
A [participação] de beneficiários nos processos de consulta, nos custos e nos
processos decisóriospodem melhoraros resultadosdosfuindossociais apoiadospelo
Banco, assegurando quíe o microprojeto seja relevante às necessidades do
beneficiárioe gerando o compromissode sustentar as atividades do projeto e seus
benefíciosalém da vida dofundo.
Busca-se,cada vez mais, a participaçãodo beneficiário,como objetivoadicional,por
duas razõesprincipais.Primeiro,quando se dá às comunidadesa responsabilidadee
a habilidade de identificar, implementare supervisionarmicroprojetos,ficam mais
qualijicados a se envolver em atividadesfuturas de desenvolvimento.Segundo, os
fJindos sociais podem servir como modelos para processos participativos,
demonstrando,aos governos e outros intermediários,a viabilidadee a utilidade de
abordagens participativas.23 Podem demonstrar como as reformas de políticas
24
públicaspodem ser realizadascomprojetos dirigidospelas comunidades.
4.1

Algumasevidênciasdo impactoda participaçãoe do capital social

Não foi analisadoo impactosocial dos fundos estudados.Da literaturaanalisadaaté a data, é
limitada a informação sobre o impacto de características específicas da formulação e
operação de fundos sociais sobre os seus objetivos sociais de redução da pobreza.
Apresentam-se algumas das evidências reportadas sobre o impacto da participação nos
resultadosdos fundos sociais,reportadasem Social Developmentand Results on the Ground
do Social DevelopmentTask Group do Banco Mundial (semináriorealizadonos dias 17 a 20
de maio de 1994).
> Em levantamentode 121 projeloscomunitáriosde abastecimentode água financiadospor
várías agências, notou-se que foram altamente eficazes apenas 3% dos projetos com
baixas taxas de participação,enquanto foram altamente eficazes 81% dos projetos com
alta participação. Verificou-se que a participação ("empoderamento") da comunidade foi
25
a variávelque mais explicouo êxito dos projetos.

The World Bank Participation Sourcebook, p. 235.
The World Bank, Latin America and Caribbean Region Community-Driven Development-CDD Action Plan,
Washington, 2000.
25 Narayan, Deepa, The Contribution ofJPeople s Participation - Evidencefrom 121 Rural Water Supply
Projecis, World Bank, 1995.
23
24
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> Em levantamento de 28 avaliações ambientais na Região Latino-América e o Caribe

(LAC) entre os anos fiscais 1989 e 1994, verificou-se que os desenhos dos projetos foram
melhorados com a participação popular e consultas às comunidades, aos governos e
ONGs locais.26
>

Verificou-se que a participação pública tem sido a variável mais importante no êxito
inicial de projetos da Facilidade Ambiental Global (GEF).2 7

>

O capital social, medido pela participaçâo em grupos e redes, é fator importante ao
desenvolvimento, segundo estudo na Tanzânia com 750 domicílios localizados em 45
aldeias. Da análise de regressão múltipla, verificou-se que o capital social contribuiu mais
ao bem-estar do domicílio que o nível educacional, os bens amealhados, o acesso ao
mercado, o capital humano, fisico e natural.2 8

4.2

Características Favoráveis ao Êxito

Narayan e Ebbe2 9 não analisaram impactos sociais mas focaram-se numa pergunta
intermediária:
Os fundo sociais estão desenhados para promover a sustentabilidade dos subprojetos?
No sentido de apoiar a) a participação da comunidade, b) a orientação às necessidades
expressas das comunidades [-"demand-driven"] e c) o investimento na capacidade
organizacional local?
Partiram implicitamente da hipótese que respostas positivas a cada um dos três elementos da
referida pergunta indicariamn características favoráveis ao êxito de fundos sociais. São
resumidos a seguir características dos fundos que possam conduzir ao êxito segundo Narayan
e Ebbe, o World Bank Participation Sourcebook, o próprio levantamento de Couto Soares e
outrasfontes.
4.2.1 Participação Comunitária
A participação comunitária favorece o êxito
Quando a Comunidade:
> Trabalha conjuntamente por interesses em comum

Tem grupos organizados representativos da comunidade
> Identifica suas próprias prioridades
> Possui capacidade de gestão (de liderança e técnica)
> Participa efetivamente:
- no planejamento do seu projeto
>

26 Partridge,

W., People 's Participation in Environmental Assessments in Latin America, World Bank, 1994.
Involvement in GEF-Financed Projects, GEF Secretariat, Washington, D.C,, 1996.
28 Narayan, Deepa, Voices of the Poor: Social Capital and Poverty, 1996.
29
Narayan e Ebbe, op. cii.
27 Publie
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no processo interno de escolha e renovação dos seus líderes
- no controle e na auditoria dos recursos
- nas atividades administrativas e técnicas
- no processo de escolha e adequação da tecnologia.
Tem controle sobre seus bens e fixa suas regras
Contrata e supervisiona a execução de obras e serviços.
-

>
s

Quando as ONGs Intermediárias:3 0
> Apresentam estruturas organizacionais (escritórios locais) a nível comunitário às quais
são delegadas decisões importantes, tais como aspectos financeiros
> Adotam critérios de seleção, incentivos e treinamento de pessoal que favorecem a
participação comunitária
> Estabelecem fortes presenças no campo com alta proporção de pessoal local
> São percebidas de forma positiva pelas comunidades e suas lideranças.
Quando a Unidade Governamental Encarregada do Fundo.
> Entre seus objetivos claramente especificados, tem como objetivo e incentiva a
participação comunitária
> Estabelece a participação como objetivo em si e não como meio para alcançar a eficácia
> Prioriza subprojetos de acordo com a intensidade proposta de participação, sendo que uma
possível classificação: gestora, investidora, clíente e beneficiário 31
> Requer um período de projeto-piloto para testar mecanismos de participação
> Fomenta ou requer a formação de comitês comunitários para gerir os subprojetos
> Delega responsabilidade ao nível mais de base possível, com processos transparentes de
contratação e pagamento 32
> Contribui ao incremento da participação comunitária através de um processo gradual,
exemplificado pelo Projeto de Gestão de Recursos Naturais de Burkina Faso:
conscientização - estabelecimento de confiança mútua - diagnóstico compartido organização comunitária - formulação do plano 33
> Tem missão, estratégia, capacidade e regras internas que apoiam a atuação comunitária
> Realiza as metas prometidas
> Monitora a 3articipação
comunitária, inclusive através da coleta participativa de
informação.
4.2.2 Orientação às Necessidades Expressas das Comunidades ["DemandDriven"]

30 Sourcebook,

p. 160.
et al, citado em Sourcebook, p. 167.
32 Marc e Schmidt, 1995, citado no Sourcebook, p. 166.
31 Bennett

33Sourcebook, p. 192.
34

Sourcebook, p. 166.
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Os projetos são "demand-driven", quando a Comunidade:
É capaz de tomrardecisões e gerir recursos com eficácia, dirigir os recursos à população alvo,
adaptar as atividades aos interesses dos benficiários, exigir transparência às organizações
públicas, utilizar recursos bem e mobilizar adicionais. Tendem a incorporar a participação, o
consenso e a resolução de conflitos nos seus processos próprios de decisão.35
Será melhor que uma comunidade participante de fundos sociais:
> Tome a iniciativa de apresentar a proposta3 6
> Contribua antes e durante a execução do projeto
> Crie um comitê do projeto

> Crie comitê de operação e manutenção [de infra-estrutura] e especifica suas tarefas
> Obtém a titulação do terreno do projeto.
> Assim, a comunidade empodera sua população, prepara seus líderes e toma seus projetos
mais sustentáveis.
Quando as ONGs Intermediárias:3 7
> Utilizam de processos iterativos de planejamento, incluindo a consulta a comunidades
locais.

Quando, a partir dos governos locais:
>

melhoram a transparência e a eficiência na distribuição de recursos entre comunidades,
contribuindo para a sustentabilidade do processo de desenvolvimento da comunidade.

Quando a Unidade Governamental Encarregada do Fundo:
Proporciona informação aos interessados para a escolha esclarecida entre alternativas
> Requer compromisso comunitário (contribuição antecipada, conclusão de tarefa
preparatória, incluindo titulação de terreno, contribuição à implementação)
> Requer que informação comunitária orienta a alocação dos recursos do fundo por área
> Fomente a organização da comunidade para o projeto (criação de comitê comunitário e/ou
de operação e manutenção de infra-estrutura).
>

35 World

Bank, Elements for a Latin America and Caribbean Action Plan on Community Driven Development,
internal drafltdocument, Washington, 2000.
36 Isto não assegura o apoio comunitário. Em El Salvador [e outros países segundo diferentes estudos],
frequentemente participam poucas pessoas influentes da comunidade na preparaçao de uma proposta, inclusive
induzidos por provedores. Foram observadas obras que se deterioraram rapidamente, indicando falta de apoio.
Lichtenstein, Joshua e Richard Jones, El Salvador's Social Investment Fund: Its Role in Development and
Poverty Alleviation, Center for Democrat:ic Education, Washington, D.C., 1995 citado em Malena, Carmen,
NGO Involvement in World Bank-FinanceclSocial Funds, 1997.
37 Sourcebook.
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> Assegure a sustentabilidade e replicabilidade das iniciativas, atando-as à estrutura pública

e política maior.3 8

4.2.3. Investimentos na Capacidade Organizacional Local
Há adequados investimentos na capacidade local,
Ouanzdoa Comunidade:
> Está previamente organizada e capacitada para participar ativamente do subprojeto
> Possui auto-confiança, unidade, iniciativa, proximidade entre si e paciência
> Tem liderança capaz e membros que cumprem responsabilidades
> Acredita no que faz e se dedica aos seus objetivos
> Comparte informação e expressa seus pontos de vista francamente
> Apresenta igualdade (homogeneidade) nos objetivos e nas condições socio-econômicas
dos seus membros, sem estruturas sociais com características paternalistas ou clientelistas
> Está consciente das suas obrigações com as organizações sociais e organiza instituições
segundo as necessidades
> Controla seus recursos, sua comercialização e gastos desnecessários
> Vigia contra ameaças externas ao bem-estar da comunidade.39

E

quando a Agência Governamental Encarregada do Fundo:

> Financia atividades de capacitação e organização social
> Simplifica e desburocratiza os procedimentos administrativos

> Apoia o fortalecimento institucional das comunidades e das ONGs em uma fase bem
inicial do ciclo de projetos
Estas listas parciais de fatores que contribuem ao êxito de fundos sociais poderão nortear a
formulação de hipóteses específicas para um eventual estudo posterior que analisaria a
influência de características de desenho e de operação dos fundos sobre os seus impactos
sócio-econômicos.

4.3

Características Desfavoráveis ao Êxito

As características desfavoráveis ao êxito se resumem em restrições institucionais ao
aprimoramento dos fundos sociais, ou seja à participação, a uma maior orientação às
necessidades expressas das comunidades, ao fortalecimento das organizações locais e à
própria expansão dos fundos. Uma variedade de fatores subjacentes limitam a participação
mais ampla nos projetos do Banco Mundial, incluindo-se:
Couto Soares, op. cit.
Kottak, Conrad, Alberto Costa e Rosane Prado, Estudo de Participação Popular do Programa de
Desenvolvimento do Nordeste Rural (PAPP), apresentado em seminário realizado nos dias 17 a 20 de maio de
1994 e várias outras fontes.
38

39
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No Bahco Mundial:
> Apoio irregular dos níveis gerenciais do Banco à participação
>

>
>
>

>

Interpretação rígida de procedimentos de licitação e pagamento
Recursos insuficientes para atividades de participação
Certo ceticismo sobre o valor agregado ou beneficio que a participação traz aos projetos,
dada a falta de indicadores verificáveis
Falta de diretrizes, incentivos e até apoio ao trabalho participativo dos task managers
Pressão no cumprimento de prazos e metas de desembolsos.

iVos Governos:
> Resistência à participação e à delegação
>

Insuficiente compromisso do governo, refletido no nível de interesse, apoio e disposição
pela participação.

Na Política Tradicional, em Geral:
> Falta de estruturas representativas nacionais e locais
> Cooptação de líderes comunitários pelas elites, oferecendo-lhes alternativas para desviarse das suas funções sociais
> Conflitos entre grupos pelos recursos e suspeitas de favorecimento
> Política e manipulação partidária.4 0
Em um seminário realizado nos dias 17 a 20 de maio de 1994 sobre o desenvolvimento
participativo, observou-se, quanto ao Programa de Desenvolvimento do Nordeste Rural
(PAPP), entre as limitações ao capital social, ou seja à formação e manutenção de
associações e cooperativas no Nordeste, incluem-se:4 '
Falta de condições financeiras para manter a auto-suficiência
Falta de capacidade, incluindo habilidades técnicas e contábeis
> Baixa taxa de participação e falta de consciência dos objetivos associativos
> Insuficiente renovação da liderança
> Em alguns casos, o uso da associação para lançar carreiras políticas
> Em muitos casos, o controle de associações por políticos tradicionais por interesses
>
>

pessoais
>

Em muitos casos, a falta de práticas democráticas dentro das associações.

Na Administração dos Fundos Sociais:
40

Aycrigg, op. cit., p. 17 e 20 e World Bank and Participation, p. 24ffi
cit., p. 12.

41 Kottak-,op.
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Segundo estudo sobre o envolvimento de ONGs nos fundos sociais a nível mundial,42 pode
existir, nas agências de fundos sociais, uma falta de:
> Compreensão conceitual da participação popular e do processo de mobilização

> Compromisso genuíno com o desenvolvimento participativo
> Confiança mútua entre fundos e OSCs
> Equipes técnicas com habilidades e treinamento em participaçâo
> Cultura institucional apropriada para promover a participação
> Procedimentos operacionais que apoiam a participação nos subprojetos, incluindo
características tais como flexibilidade, prazos e apoio financeiro
> Recursos para custear as atividades participativas na troca de informação, organização
comunitária, levantamento de necessidades, etc.
> Monitoramento adequado da implementação dos subprojetos e a avaliação qualitativa dos
impactos sociais.

As ONGs também criticam os fundos sociais por:
> Insuficiente ênfase na identificação e preparação de subprojetos

> Procedimentos de aplicação excessivamente complexos
Entre as limitações à sustentabilidade de subprojetos, os beneficiários indicaram, exceto em
períodos de crise (seca severa, por exemplo), que poderiam viciar-se com a caridade,
deixando de fomentar um sentido de responsabilidade.
O seminário citado do PAPP observou também que:43
Pode-se esperar que os políticos e as elites tentem capturar o controle e os recursos
dos projetos de desenvolvimento participativo para manter esquemas tradicionais],
em vários níveis, [incluindo] unidades técnicas estaduais, O.N7Gs,municípios e as
próprias organizaçoes dos beneficiários...
As elites tradicionais, ao buscar limitar a legitimidade das organizações sociais, usuários dos
fundos, são vistos como os principais opositores à mudança social. Com o declínio do
coronelismo e do clientelismo, as associações se colocam num novo contexto político: As
oligarquias passam a cultivar seus líderes como aliados de valor enquanto as áreas
progressistas os vêem como meio para reduzir o poder dos grupos tradicionais dominantes.

42

Smillie,lan etal., 1994e Irias,Gustavo,1995,p. 12,citadosemMalena,1997.

43Kottaket a[, op. cit. , p. 8-10.
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5. Conclusões e Recomendações
As seções anteriores representam, com efeito, um compêndio das recomendaçoes dos vários
estudos. Adicionalmente, decidiu-se, pela sua relevância, em resumir as conclusões contidas
no relatório citado do BID (Goodman et alli).
Tipos de impactos
Os fundos aliviam a pobreza através da 1) criação de empregos e geração de renda; 2)
melhoria de condições de vida; 3) fortalecimento da capacidade das comunidades de se
organizar e se ajudar a si mesmas; e 4) reduzir o impacto dos ajustes macroeconômicos sobre
a comunidade. Predomina o impacto sobre o item 2.
Os projetos têm ajudado pouco a criar empregos e aumentar a capacidade de geração de
renda, nem têm proporcionado treinamento, limitando-se a dar empregos temporários a
salários tabelados, nem sempre para os trabalhadores locais. Apesar de algum esforço, os
fundos não têm tido muito êxito em desenvolver projetos produtivos que se traduzam em
empregos permanentes.4
O referido estudo oferece evidência parcial, citada anteriormente, que as pressões de doadores

para limitar projetos produtivos e os recursos insuficientes dedicados ao treinamento limitam
também as necessidades expressas da comunidade ("demand-driven"), beneficiando apenas
com melhores condições de vida, sem aumentar a renda. Limita ainda o fortalecimento da
capacidade comunitária de se ajudar, inclusive capacitando-se a preparar e obter
financiamentos para outros projetos. Portanto, os fundos devem ser flexíveis no atendimento
das demandas comunitárias. Os fundos mais inovadores e bem sucedidos tem sido
freqüentemente aqueles financiados com recursos nacionais, que não recebem ajuda externa,
ficando livres das regras e limitações que isso implica.
Os fundos complementam mas não substituem políticas macroeconômicas e um pacote
completo de programas sociais. Seus êxitos também depende de políticas que conduzam ao
crescimento econômico com estabilidade e crescimento do orçameTto público para o setor
social. Devem ser considerados como soluções parciais, até que se tomem permanentes e
sustentáveis pela transferência das suas atividades a estruturas públicas federais e municipais
estabelecidas, reformadas e capacitadas com os conceitos participativos dos fundos sociais.
Os mecanismos de desembolsos rápidos de doações de projetos às comunidades oferecem um
potencial para o clientelismo, especialmente durante períodos eleitorais. Portanto, torna-se
essencial adotar-se critérios objetivos e transparentes de seleção e evitar-se a troca de equipes
técnicas com as mudanças de governo. No quadro seguinte, apresenta-se um resumo das
recomendações contidas nas últimas seções deste relatório.

44

Goodrnanet alli, op. cil., p.

7 1.
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Recomendações Resumidas
>

>
>

>
>
>

>
>

Institucionalizar os fundos em políticas públicas universalizadas, focalizados nos
pobres, sustentáveis, integradas a macroestratégias e reformas estruturantes
Equilibrar subprojetos com componentes produtivos e de serviços sociais
Adotar processos descentralizados que assegurem as necessidades expressas,
com atuação apropriada de mediadores e maior organicidade comunitária
Aumentar os recursos alocados a organização e capacitação
Troca de experiências e aprendizagem mútua entre fundos sociais e programas
setoriais
Reduzir a rigidês dos sistemas de licitações e compras
Integrar as modalidades de apoio à produção: microcrédito, fundos rotativos e
crédito bancário (especialmente para associações)
Avaliação de impacto e disseminação de resultados

Uma linha de análise mais interessante para futura indagação seria: Quais são os elementos
específicos que mais conduzem a fundos sociais bem sucedidos e com maior beneficios
sustentáveis para a população? Comparam-se favoravelmente os fundos sociais com outras
políticas sociais? Que proporção das populações de baixa renda são beneficiados pelos
projetos existentes? Vale a pena ampliá-los e até aumentar sua proporção dos orçamentos
públicos destinados a objetivos sociais?
Para implementar estas recomendações, propõe-se um plano de ação que permita absorver as
lições apreendidas da experiência nacional e internacional dos fundos sociais através dos
seguintes passos:
Integrar a
políticas públicas
Conscientizar sobre
os fundos

Aperfeiçoar
Analisar a relação entre

Universalizar

o desenho e o impacto dos fundos
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ANEXO
CARACTERÍSTICAS DOS FUNDOS SOCIAIS E DE PEQUENAS DOAÇÕES
TABELA 1. FUNDOS SOCIAIS DO BANCO MUNDIAL NO EXTERIOR
ANALISADOS POR NARAYAN E EBBE
Fundo (País) Ano
Objetivos
orçamento
% atividades
produtivas
Projeto de
Desenvolvimento Rural
(Albânia) 1995

Promover atividades agrícolas e
não agrícolas de pequenas
propriedades
> Responder a demandas
comunitárias de infra-estrutura
> Criar empregos.
> Melhorar o acesso a serviços
básicos
> Melhorar a capacidade de
planejamento e gestão da
comunidade e das ONGs
> Gerar emprego
> Analisar as causas da pobreza
> Sustentar comunidades
> Reabilitar infra-estrutura,
gerando emprego, com
participação
> Fortalecer para preparar e
implementar projetos
> Criar empregos através de
pequenas empresas e obras em
parcerias
> Tornar o fundo mais
sustentável, eficiente e dirigido
> Infra-estrutura para áreas de
conflito
> Capacidade de geração de renda
> Auto-ajuda

USS12
milhões

36%, crédito

US$52
milhões

o

US$20
milhões

o

US$775
milhões

46%

US$50
milhões

6%

Projeto Fundo de
Reabilitação e
Desenvolvimento Social
(Etiópia) 1996

>

US$242
milhões

O

Projeto Fundo de
Investimento Social
(Guatemala) 1993

>

s

Projeto de Ação Social
(Angola) 1996

Projeto Fundo de
Investimento Social
(Arnnênia) 1996

.______._____
z
Segundo Projeto de Fundo
Social (Egito) 1996

Projeto Fundo de
Desenvolvimento
Comunitário (Eritréia)
1996

>

t

>

Projeto Fundo de Ação
Social (Malaui) 1996

>
_

Infra-estrutura e meio
ambiente segundo
prioridades comunitárias
Capacidade para identificar
e implementar
projetos
Responder rapidamente a
demanda de comunidades
indígenas e grupos de
mulheres
Melhorar condições de vida
e para gerar renda durante a
reforma econômica
Promover a participação
comunitária
Aumentar recursos de
programas dirigidos à
população
de baixa renda

_

US$80
milhões

8%

US71 milhões

o

. .
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Fortalecer participação e
auto-ajuda
> Obras mão-de-obra
intensivas
10%
US$495
> Melhorar e ampliar findo
Projeto Fundo de
Desenvolvimento Social e > Melhorar condições de vida das milhões
pop. de baixa renda
Compensação (Peru) 1994
o
US$ 48
> Capacidade de planejamento e
Segundo Projeto de
milhões
execução
Recuperação (Zâmbia)
> Auto-ajuda comunitária
1995
L> Reabilitar infra-estrutura
Fonte:Narayan,Deepae KatrinkaEbbe,Designof SocialFunds,BancoMundíal,1997,Apêndice2.
>

27

Tabela 2. FUTNDOSSOCIAIS 1)0 BANCO INTERAMERICANO DE
DESENVOLVIMENTO AMOSTRADOS EM ESTUDO DE GOODMAN ET ALLI
Fundo e País

Início e
Duração

FIS, Bolivia

1991,P

FOSIS(Chile)

1991,P

Objetivos

Populações Alvo

Carteira e %
atividades
produtivas

> Facilitarreformado
governo
> implementara lei de
participação
> financiarprojetosintegrados
de educaçãoe saúde
> Tratarda pobrezade forma
inovadoraonde o governo
não o fez
> irntegraros pobres
> gerar rendae melhorar
habilidadespara que sós
possamescaparda pobreza

___
___ ___ ___

PROCOMUNID 1995-99,T
AD (Rep. Dom.)

___

___

___

>Aliviar a pobreza
> Promovera participação
> Melhorara qualidadede
vida
>

1991-97,T

FIS (El Salvador) 1991-97,TP

Produtorespobres,
povos indígenas,
jovens
marginalizados,
terceiraidade,
trabalhadores
temporários,
mulhereschefesde
família,microem presarios.

Gruposde renda
maisbaixa e
comunidadesmais

US$178.5
(45.7%/.)

_

_

_

_

_

_

_

pobres.

melhorara eficáciados
recursosdirigidosaos

> Aliviara pobrezaatravésde
gastos dirigidos
> Melhorarcondiçõesde vida
e atendernecessidades
expressas
> fomentara auto-ajuda.

Grupospobrese
vulneráveis,
mulheres,criançase
povos indígenas,
gruposmais
afetadospelo ajuste.

106.0(4.6%)

Compensaraos excluídos
pelo ajuste
> provernecessidadesbásicas

Os grupos
vulneráveise de
extremapobreza

136.6(12.7%)

As populaçõesde
baixarenda e as
comunidadesrurais

32.1 (1.9%)

Os maisafetados
pelo conflitoque
tambémsão muito
pobres,
especialmente

67.5 (62.1%)

>
>

sustentar atividades
produtivas

> integrarpopulaçõesde baixa
renda
>
_____________
__

FIS (Guatemala)

FONAPAZ
(Guatemala)

1993-2001,
T

_

14.5

pobres

_______

FISE (Equador)

Populaçãode Baixa US$158.3
renda (povos
milhões(0%)
indígenas,mulheres,
criançase
migrantes)

estimular o
desenvolvimento

comunitário

> Elevaro nível de vidadas
populaçõesde baixa renda
> Habilitaras comunidades
Aarareduzira pobreza
1991,T
> Contribuirao processode
dissolver-se
paz e melhorara qualidade
ao passar
de vidada populaçãomais
projetos
afetadapelo conflitoarmado
> Melhorara infra-estruturana

_
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Fundo e País

Início e
Duração

Objetivos

>

FAES (Haiti)

1995, T

>

>

>
______________

FHIS (Honduras)

_

1990-2006

>

>
>
_______________

FISE (Nicarágua)

1991-1997

>

>
________________

FONCODES
(Peru)

1991-1999

>
>
>
>

FES (Panamá)

1991sempre
renovado

>
>

>
PRIS/FAS
(Uruguay)

1991
T

>

>
>

.____________
________educação

Populações Alvo

Carteira e %
atividades
produtivas

zona de conflito reduzir a
pobreza com atividades
produtivas
Fortalecer a participação e
organização de comunidades
e municípios
Financiar infra-estrutura
mão-de-obra intensiva,
projetos sociais e produtivos
Melhorar serviços de saúde
básica nutrição e educação e
o meio ambiente
Fortalecer OCBs, ONGs,
municípios e cooperativas.
Fomentar participação social
Executar projetos e serviços
de infra-estrutura para os
Ministérios
gerar empregos permanentes
ematividades produtivas
Ajudar as populações de
baixa renda a recuperar do
conflito e do ajuste através
de necessidades básicas e
emnprego
Reabilitar infra-estrutura
estimular pedidos da
sociedade
Promover participação
Financiar infra-estrutura e
geração de emprego
Melhorar a qualidade de
vida
mitigar o ajuste

refugiados.

Promover desenvolvimento
comunitário
gerar emprego e renda e
prover infra-estrutura para
as populações de baixa
renda
fortalecer organizações.

Populações abaixo
da linha da pobreza
e excluídos,
incluindo indígenas
(renda mensal
abaixo de US$80)

137.2 (36.3%)

Melhorar o padrão de vida
Promover políticas e
programas sociais
Melhorar serviços de
e saúde das

Os mais pobres e os
que faltam
necessidades
básicas, instituições
sociais que

87,5

Populações abaixo
da linha da pobreza
(80% da população)

16.4

Populações
excluídas, indígenas
e mulheres

108.4 (7.0%)

Populações
excluidas e os que
faltam serviços
básicos

94.3 (1.1%)

_
Populações de baixa
renda estruturais e
resultantes do ajuste

1

643.7 (13.2%)
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Fundo e PaísI

Início e
Duração

Objetivos

Populações Alvo

Carteira e %
atividades
.produtivas

populações de baixa renda
necessitam reforma
> Promover privatização e
recuperação de custos
> mitigar o impacto do ajuste
________________
> integrar os serviços sociais.
Fonte: Goodman,Margaret,SamuelMorley,GabrielSiri and Elaine Zuckerman,Socialinvestmnenrfunds
in Latin America:
past perJormanceandfuture role, Banco Interamericanode Desenvolvimetnto,1997.
P - permanente,T - temporário,TP - temporário,compropostade se tornarpermanente.
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Tabela 3. FUNDOS SOCIAIS E AMBIENTAIS NO BRASIL
APOIADOS PELO BANCO MUNDIAL
(selecionados para o levantamento segundo critérios predefinidos)

NOME DO PROJETO
Projeto de Combate à Pobreza Rural de PE
Projeto de Combate à Pobreza Rural de RN
Projeto de Combate à Pobreza Rural do MA
Projeto de Reforma Agrária e Combate à
Pobreza - Cédula da Terra do Estado de
Pernambuco
Projeto de Reforma Agrária e Combate à
Pobreza - Cédula da Terra do Estado da

Bahia

_

NOME DO FUNDO
PCPR/PE
PCPR/RN
PCPRIMA
Subprojetos de Investimento Comunitário SIC / Cédula da Terra de PE
Subprojetos de Investimento Comunitário SIC / Cédula da Terra da BA

_

Projeto de Manejo de Recursos Naturais e
Alívio à Pobreza do RS - Pró-Rural 2000
Projeto de Manejo de Recursos Naturais e
Alívio à Pobreza do PR - Paraná 12 Meses

Componente Alívio à Pobreza/Pró-Rural
2000
Funparaná

Programa Nacional de Meio Ambiente -

Projeto de Execução Descentralizada - PED

PNMA
Projeto de Desenvolvimento Agro ambiental Programa de Apoio Direto às Iniciativas
de Mato Grosso - Prodeagro

Comunitárias - PADIC

Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia
- Planafloro
Projeto de Controle das Doenças
Sexualmente Transmissíveis e AIDS DST/AIDS 1
Programa de Pequenas Doações
Projeto RESEX

Programa de Apoio à Iniciativas
Comunitárias - PAIC
Projetos Comunitários/DST-AIDS 1

Projetos Demonstrativos - PD/A

PD/A

Projeto de Conservação e Utilização
Sustentável da Diversidade Biológica

PROBIO

Fundo de Apoio à Parcerias - FAP
RESEX

Brasileira - PROBIO

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade -

FUNBIO

FUNBIO
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SIGLASE ABREVIAÇÕES
AACC
AAR
AIDS
AMOREX
APCR
AS-PTA
BANRISUL
BDT
BIRD

Associação de Apoio às Comunidades do Campo
Avaliação Rural Rápida
Sindrome da Imunodeficiência Adquirida
Associação dos Moradores da Reserva Extrativista
Apoio às Pequenas Comunidades Rurais
Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura Altemativa
Banco do Estado do Rio Grande do Sul
Base de Dados Tropicais
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento

CAGE
CAS
CC
CCPG
CD
CD PAIC
CDR
CE
CEDUC
CEEE
CM
CMDR
CN-DST/AIDS
CNPq
CNPT

Contadoria e Auditoria Geral do Estado
Country Assistance Strategy
Comitê Consultivo
Centro de Coordenação de Programas do Governo
Comitê Diretor
Comissão Deliberativa do PAIC
Conselho de Desenvolvimento Rural
Comissão Executiva
Componente de Educação
Companhia Estadual de Energia Elétrica
Conselho Municipal
Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural
Coordenação Nacional de Controle de DST e AIDS
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
Centro Nacional de Desenvolvimento Sustentável das Populações
Tradicionais
Conselho Nacional dos Seringueiros
Conferência Internacional para o Meio Ambiente e o
Desenvolvimento
Coordenação Geral de Diversidade Biológica /MMA
Companhia de Desenvolvimento Agropecuário do Paraná
Unidade Coordenadora do Projeto no Rio Grande do Norte
Comissão Deliberativa do Projeto Paraná 12 meses
Conselho de Desenvolvimento Rural de Palmeira
Companhia de Habitação do Paraná
Conselho Nacional da Amazônia Legal
Conselho Estadual do Meio Ambiente
Confederação dos Trabalhadores da Agricultura
Companhia Riograndense de Saneamento
Centro de Pesquisa Agropecuária dos Cerrados / EMBRAPA
ComnissãoPastoral da Terra
Comissão Regional do Projeto
Centro de Tradições Indígenas
Coordenação da União dos Povos Indígenas de Rondônia, Norte de
Mato Grosso e Sul do Amazonas
Central Unica dos Trabalhadores
Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem
Departamento de Estradas de Rodagem
Departamento de Estudos Sócioeconômicos Rurais
Diagnóstico Rural Participativo
Doenças Sexualmente Transmissíveis
Departamento de Desenvolvimento e Treinaniento Profissional de

CNS
CNUMAD
COBIO
CODAPAR
CODEC
CODEPRO
CODERP
COHAPAR
CONAMAZ
CONSEMA
CONTAG
CORSAN
CPAC
CPT
CRP
CTI
CUNPIR
CUT
DAER
DER
DESER
DRP
DST
DTPA

ii

DVOP
EBDA
EMATECE
EMATER
EMBRAPA
EMPAER
FAERON
FAMATO
FAMURS
FAP
FAPERGS
FARSUL
FATEC
FDRH
FEAPER
FEDERASUL
FEE
FEMA
FEPAGRO
FEPAM
FETAG
FETAGRI
FETAGRO
FETARN
FGV
FIERO
FMI
FNMA
FNO
FORMAD
FORUM-RO
FUMAC
FUMAC-P
FUNAI
FUNBIO
FUNIDEPE
FUINPARANÁ
G7
GAP
GAPEP
GEF
GEP
GTA
HIV
IAP
IAPAR
IBAMA
IBDF
IEA

Agricultores
Departamento de Viação e Obras Públicas
Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrário
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Empresa Matogrossense de Pesquisa e Extensão Rural
Federação da Agricultura do Estado Rondônia
Federação de Agricultura do Estado de Mato Grosso
Federação dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul
Fundo de Apoio a Parcerias
Fundação de Amparo a Pesquisa do Rio Grande do Sul
Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul
Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência
Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos
Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos
Federação de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul
Fundação de Economia e Estatística
Fundação Estadual do Meio Ambiente
Fundação Estadual de Pesquisas Agropecuárias
Fundação Estadual de Proteção Ambiental
Federação dos Trabalhadores Rurais do Rio Grande do Sul
Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado de Mato
Grosso
Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Rondônia
Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do
Norte
Fundação Getúlio Vargas
Federação das Indústrias do Estado de Rondônia
Fundo Monetário Internacional
Fundo Nacional de Meio Ambiente
Fundo Constitucional do Norte
Fórum Mato-grossense do Meio Ambiente e Desenvolvimento
Fórum das organizações não-governamentais e movimentos sociais
de Rondônia
Conselho Municipal de Apoio Comunitário
Conselho Municipal de Apoio Comunitário - Piloto
Fundação Nacional do Índio
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade
Fundo de Terras do Estado de Pernambuco
Linha de apoio financeiro de Alívio a Pobreza no meio rural
Grupo dos Sete (Alemanha, Canadá, EUA, França, Itália, Japão,
Reino Unido)
Grupo de Avaliação de Projetos
Grupo de Apoio à Execução de Subprojetos
Global Environnent Facility / Fundo para o Meio Ambiente
Mundial
Gerência Estadual do PRODEAGRO
Grupo de Trabalho Amazônico
Vírus da Imunodeficiência Humana
Instituto Ambiental do Paraná
Instituto Agronômnicodo Paraná
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (extinto)
Instituto de Estudos Amazônicos

iii
IEC
IICA
INCRA
MBH
MEB
MIS
MMA
MONAPE
MPO
MS
MST
NB
NEAD
NRDP
OEMA
ONG
ONU
OSC
PAC
PADIC
PAIC
PANPA
PAPP
PAPP-R
PCPR
PCT
PD/A
PDI
PED
PLANAFLORO
PMNA
PNUD
PNUD
PNUMA
POA
POLONORDESTE
PPG-7
PROBIO
PRODEACRO
PRODEX
PRONABIO
PRONAF
PS
PSM-1
PSM-2
PSM-3
PT
RESEX
RIMA
RMA
RN

Informação, Educação e Comunicações
Instituto Interamericano de Cooperaçâo para a Agricultura
Instituto Nacional de Reforma Agrária
Microbacia Hidrográfica
Movimento de Educação de Base
Sistema Gerencial de Informação
Ministério de Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal
Movimento Nacional dos Pescadores
Ministério de Planejamento e Orçamento
Ministério da Saúde
Movimento de Trabalhadores Sem-Terra
Núcleos de Base
Núcleo de Estudos Agrários para o Desenvolvimento
Programa de Desenvolvimento Rural do Nordeste
órgão Estadual de Meio Anbiente
Organização Não-Govemamental
Organização das Nações Unidas
Organização da Sociedade Civil
Programa de Apoio Comunitário
Programa de Apoio Direto às Iniciativas Comunitárias
Programa de Apoio a Iniciativas Comunitárias
Programa de Apoio a Novos Produtos Agropecuários
Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural do Nordeste
Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural do Nordeste Reformulado
Programa de Combate à Pobreza Rural
P'rojeto Piloto Cédula da Terra
Projetos Demonstrativos, Tipo "A"
Projeto Demonstrativo para Comunidades Indígenas
Projetos de Execução Descentralizada
Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia
Programa Nacional de Meio Ambiente
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
Prograrna das Nações Unidas para o Desenvolvimento
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente
Plano Operativo Anual
Programa de Desenvolvimento Integrado do Nordeste
Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil
Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade
Biológica Brasileira
Projeto de Desenvolvimento Agroambiental do Estado de Mato
Grosso
Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Extrativismo
Programa Nacional da Diversidade Biológica
Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar
Produtor de subsistência
Produtor de simples mercadoria - I
Produtor de simples mercadoria - 2
Produtor de simples mercadoria - 3
Partido dos Trabalhadores
Reservas Extrativistas
Relatório de Impacto Ambiental
Rede Mata Atlântica
Recursos Naturais

iv
RTF
SAA
SAR
SAT
SCA/MMA
SEAB
SEAIN
SEMA
SEP
SEPLAN
SETAS
SGP
SIC
SIGPROG
SIMPRO
SISAGRI
SITER
SNUC
ST
STR
SUDEP
SUDHEVEA
SUS
UAT
UCE
UCN
UCP
UDR
UGP
UIP
UMA
UNAIDS
UNDCP
UNESCO
UNICEF
USAID
UT

Rain Forest Trust Fund
Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento
Serviço de Assistência Rural
Subprojeto de Aquisição de Terras
Secretaria de Coordenação da Amazônia do Ministério do Meio
Ambiente
Secretaria de Agricultura e Abastecimento
Secretaria Assuntos Internacionais
Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República (extinta)
Secretaria Executiva do Pró-Rural 2000
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral
Secretaria do Trabalho e Ação Social
Small Grants Program.
Subprojeto de Investimento Comunitário
Sistema de Informações Geográficas do Pró-Guaíba
Sistema de Informações sobre o Manejo do Programa
Sistema de Informações Agrícolas
Sistema de Informaçôes Territoriais Rurais
Sistemnade Unidades de Conservação
Secretaria Técnica
Sindicato dos Trabalhadores Rurais
Superintendência do Desenvolvimento da Pesca (extinta)
Superintendência do Desenvolvimento da Borracha (extinta)
Sistema Único de Saúde
Unidade de Apoio Técnico
Unidade de Coordenação Estadual
Unidade de Coordenação Nacional
Unidade de Coordenação do Projeto
União Democrática Ruralista
Unidade de Gerenciamento do projeto
Unidade de Implementação do Projeto
Unidade de Monitoramento e Avaliação
ProgramnaConjunto das Nações Unidas para HIV/AIDS
Programa das Nações Unidas para o Controle de Drogas
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura
Fundo das Nações Unidas para a Infância
Agência dos Estados Unidos para DesenvolvimnentoInternacional
Unidade Técnica
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RELATÓRIO

GERAL II

ANALISE DA EXPERIENCIA DOS FUNDOS
SOCIAIS E AMBIENTAIS
NO BRASIL
1. APRESENTAÇÃO

Esse trabalho é resultado de um contrato de consultoria com o Banco Mundial. Teve
suas diretrizes definidas por termo de referência elaborado pelo Banco, tendo como
principal objetivo caracterizar o contexto, a execução, a natureza da participação e os
resultados operacionais dos Fundos sociais e ambientais financiados ou administrados pelo
Banco Mundial no Brasil2 .

Foramnselecionados para a análise 14 Fundos, dos quais dez apoiados pelo Banco
Mundial, dois pelo PPG7- Programa Piloto para Proteção das Florestas Tropicais e dois
pelo GEF- Fundo para o Meio Ambiente Global, todos sob a responsabilidade
administrativa do Banco Mundial.

Dada a extensão da pesquisa realizada e o grande volume de informações levantado,
optou-se pela apresentação do trabalho em duas partes.

A primeira pai-te enfoca os aspectos mais gerais do conjunto dos Fundos analisados
e está dividida em quatro blocos:
1.
Introdução - ressalta a origem do trabalho e os aspectos metodológicos
utilizados em seu desenvolvimento.

2 Ver BIRD (1999), "Estudo dos Fundos de Pequenas Doações em Projetos Apoiados pelo Banco
Mundial no Brasil", termo de referência.
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Fundos Analisacdos- descreve, de forma sintética, a origem dos recursos de
2.
cada Fundo, sua inserção nas políticas públicas e nas políticas dos financiadores/doadores, a
diversidade que os caracteriza, bem como aspectos operacionais relevantes.
3.
Conclusões - sintetiza os aspectos de destaque trazidos na análise realizada
para os Fundos, estando organizada em 5 seções: relação dos Fundos com as políticas do
Banco Mundial e dos doadores; relação do Fundos com as políticas públicas; gestão;
desempenho operacional; objetivos e resultados alcançados; e participação da sociedade
civíl.
4.
Recomendações - sistematiza, de forma pontual e objetiva, aspectos
positivos a serem valorizados e replicados, bem como lacunas a serem sanadas, de forma a
melhorar o alcance e os resultados dos Fundos.
A segunda parte compõe-se dos relatórios detalhados de cada Fundo analisado. Está
estruturada em dez capítulos, já que, em alguns casos, optou-se por agrupar, no mesmo
capítulo, Fundos vinculados a um programa comum. Assim, temos:
CAP 1.
CAP II.
CAP III.
CAP IV.
CAP V.
CAP VI.
CAP VII.
CAP VIII.
CAP IX.
CAP X.

Programa de Combate à Pobreza Rural do Nordeste -- PCPRIPE e
PCPR/RN;
Projeto de Reforma Agrária e Combate à Pobreza - SIC/Cédula da Terra;
Projeto de Manejo de Recursos Naturais e Alívio à Pobreza do PR Funparaná;
Projeto de Manejo de Recursos Naturais e Alívio à Pobreza do RS Componente Alívio à PobrezalPró-Rural 2000;
Programa Nacional de Meio Ambiente - PED;
Programas de Apoio Comunitário em Rondônia e Mato Grosso - PAIC e
PADIC;
Projeto de Controle das Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDs Projetos da Sociedade Civil/DST-AIDS 1;
Programa de Pequenas Doações - FAP;
Projetos do Programa Piloto para Florestas Tropicais - RESEX e PD/A;
Projetos do Fundo para o Meio Ambiente Global - PROBIO e FUNBIO.

A equipe que desenvolveu o trabalho foi composta por Maria Clara Couto Soares
(coordenadora), Carlos Alberto Steil, Gabriela Scotto e Isabel Carvalho (pesquisadores). O
trabalho foi desenvolvido ao longo do segundo semestre de 1999.

4

1. INTRODUÇÃO

O termo de referência que deu base a este trabalho foi elaborado a partir dos resultados
de uma pesquisa prévia3 que havia constatado a existência de mais de 20 Projetos apoiados
pelo Banco que incorporariam esses Fundos em diferentes áreas temáticas como
desenvolvimento rural, meio ambiente e AIDS, perfazendo um total de cerca de US$ 806
milhões, no período 1997-2002. Ainda de acordo com essa pesquisa, apesar dos Fundos
apresentarem características programáticas e operacionais diferenciadas,

3 aspectos

pareciam ser comuns a todos: i) serem voltados a apoiar iniciativas geradas na base; ii)
visarem descentralizar decisões para o nível local; iii) transferirem recursos diretamente
para entidades locais.

Outro aspecto ressaltado pelo termo de referência seria o caráter estratégico desses
Fundos. Constituindo-se no mecanismo operacional mais avançado da carteira do Banco
Mundial de interação entre governo/ Banco Mundial

e a sociedade civil brasileira, os

Fundos representariam uma experiência de parceria sem precedentes, de grande importância
para a experimentação e para a incorporação de lições. Além disso, estariam apresentando
bom desempenho operacional e, em alguns casos, relevantes impactos sociais.

Face à inexistência de dados consistentes e de uma visão comparativa sobre a
implementação e resultados desses Fundos, a proposta de trabalho definida pelo termo de
referência visou possibilitar uma melhor

compreensão dos

fatores contextuais,

programnáticos,operacionais e institucionais que incidem sobre o desempenho dos mesmos,
com ênfase particular na participação da sociedade civil.

1.1 - Aspectos Metodológicos

3 GARRISON, J. - 1999
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As linhas gerais da metodologia utilizada para o desenvolvimento do trabalho estão
sintetizadas nas etapas abaixo:
i.

discussão do termo de referência com responsável no Banco Mundial (John
Garrison), técnicos governamentais, e com entidades de representação de ONGs
e movimentos sociais ligadas ao tema4;
análise dos Staff4ppraisal Reports (SAR) dos projetos em carteira do Banco
Mundial para selecionar aqueles com Fundos a serem estudados;
pesquisa bibliográfica sobre os Fundos identificados, incluindo tanto
documentos elaborados pelo Banco Mundial, como avaliaçóes e artigos
desenvolvidos por outras fontes;
elaboração da proposta de trabalho e sua apresentação ao Grupo de
Acompanhamento do Banco Mundial5 ;
elaboração dos instrumentos de pesquisa (roteiro de entrevistas e questionários)
e realização de viagens a campo para entrevistas com técnicos do BIRD,
governo, organizações da sociedade civil e representantes das populações
beneficiárias;
elaboração de relatórios parciais por Fundo; e
elaboração do relatório final.

ii.
iii.

iv.
v.

vi.
vii.

Importante mencionar que durante o desenvolvimento da pesquisa surgiram duas
questões que conduziram a modificações da proposta original de trabalho:

1.2 - Critérios de Seleção dos Fundos

Durante a seleção dos Fundos a serem analisados no estudo, percebeu-se a
necessidade de rever o título inicialmente proposto, já que "Fundos de Pequenas Doações
em Projetos Apoiados pelo Banco Mundial" não seria o mais adequado para expressar a
característica do conjunto dos

Fundos sugeridos para análise no termo de referência,

especialmente em função dos seguintes motivos:

Nem todos eram Fundos - Um dos critérios utilizados em diversos documentos do
Banco Mundial para definir os Fundos é a existência de autonomia administrativa.

4

Ver nome das pessoas consultadas em anexo.

5O

Grupo de Acompanhamento foi constituído por: Luiz Carlos Rós, Túlio Barbosa e Neila Soares

(Banco Mundial), Cecília Ferraz (governo/MMA) e Donald Saywer (ONG/ISPN).
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Nos Fundos analisados por este estudo, há casos que não se enquadram nesse
critério, como o componente alívio a pobreza do Pró-Rural 2000, os projetos da
sociedade civil do DST/AIDS I e os subprojetos de investimentos comunitários do
Cédula da Terra.
A maior parte não era doaçao. Em grande parte dos casos, estes Fundos, apesar de
repassarem recursos a fundo perdido para os beneficiários, constituem-se em
empréstimos do Banco Mundial ao governo (federal ou estaduais), que é
responsável pelo pagamento da dívida. Nessa categoria estão todos os Fundos cuja
fonte de recursos é o BIRD, com exceção do FAP.
Nem todas as doações eram pequenas. Na verdade existe grande variação entre os
Fundos em termos dos valores definidos para repasse aos beneficiários. O limite
máximo de apoio varia entre 4 e 500 mil dólares por subprojeto. Assim, vários
Fundos não se enquadram no conceito de pequenas doações.
Diversos não eram apoiados pelo Banco Mundial - A maior parte dos Fundos
ambientais tem como fonte de recursos o GEF-Fundo para o Meio Ambiente
Mundial (Global Environment Facility) ou doadores ligados ao PPG7-Programa
Piloto para Proteção das Florestas Tropicais. Nestes casos o Banco Mundial figura
apenas como administrador ou implementador de recursos doados por outras fontes.
A equipe sugeriu, então, considerar outra denominação - Fundos Sociais e
Ambientais Apoiados pelo Banco Mundial no Brasil - e critérios distintos para
enquadramento dos Fundos no escopo do trabalho, tendo adotado os seguintes:
Existência de repasse de recursos para os beneficiários, a fundo perdido, a partir da
elaboração e seleção de subprojetos;
Existência de proposta de descentralização e de algum nível de participação;
Fundos já em operação ou que tivessem sido concluídos recentemente.
Com base nesses critérios, a equipe propôs o enquadramento de 16 Fundos.
1.3 - Trabalho de Campo
Para a definição dos atores a serem entrevistados, a equipe optou por adotar um
procedimento homogêneo para todos os Fundos, que incluiu: 1 representante do Banco
Mundial (gerente de projeto), 1 ou 2 representantes da instância executiva do Fundo, 1 ou 2
representantes da instância deliberativa do Fundo, 1 ou 2 representantes de entidades de
representação dos beneficiários. Além disso, foram também contempladas consultas
informais à pessoas envolvidas em avaliações previamente realizadas sobre os Fundos.
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Surgiram, entretanto,

duas dificuldades para a implementação da metodologia

definida. A primeira delas foi a limitação orçamentária por parte do Banco Mundial, que
restringiu a realização de enltevistas para todos os Fundos selecionados. Após avaliar
diversas alternativas, optou-se por: i) excluir do trabalho o PCPR de Maranhão, na medida
em que já haviam dois outros PCPRs estaduais sendo analisados; ii) analisar o Cédula da
Terra em sua dimensão global e não por estado já que, por suas características, a análise por
estado dificultaria a compreensão mais geral dos problemas existentes; e iii) realizar a
avaliação do PAIC/Planafloro apenas com base na documentação disponível, aproveitando
a existência de um numero significativo de

avaliações e diagnósticos previamente

realizados. Assim, reduziu-se o número de Fundos a serem analisados de 16 para 14.

A segunda deveu-se à eventual dificuldade de conciliação das agendas dos atores
selecionados para entrevistas e os limites do cronograma da pesquisa de campo. Assim, em
alguns casos não foi possível entrevistar o conjunto dos atores elencados, em outros foram
entrevistados substitutos. De qualquer forma, nesses casos buscou-se complementar as
entrevistas realizadas com avaliações já existentes e com consultas a outras fontes de
informação disponíveis.

O roteiro elaborado pela equipe utilizado para a realização das entrevistas, bem
como a lista de entrevistados e de pessoas consultadas encontram-se disponíveis em anexo.

2. Os

FUNDOS ANALISADOS

No presente trabalho foram analisados 14 Fundos administrados ou financiados pelo
Banco Mundial no Brasil ligados a áreas diversas que compreendem ações de alívio a
pobreza, promoção de iniciativas comunitárias de corte sócio-ambiental, saúde, meio
ambiente e estímulo à interação entre atores governamentais, sociedade civil e Banco
Mundial.
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TABELA2
RELAÇÃODE FUNDOSANALISADOSE PROJETOSONDEESTÃOINSERIDOS
1. Priodo

à

Rual"1,4

E

,

`De

1. Projetode Combateà PobrezaRural de PE
PCPR/PE
2. Proietode Combateà PobrezaRuralde RN
PCPRIRN
3. Projetode ReforrnaAgráriae Combateà Pobreza Subprojetos de Investimento Comunitário-SIC/
- Cédula da Terra

Cédula da Terra

4. Projeto de Manejo de RecursosNaturais e Alívio Funparaná
à Pobreza do PR - Paraná 12 Meses
5. Projeto de Manejo de RecursosNaturaise Alívio ComponenteAlívioà Pobreza/Pró-Rural2000

à Pobreza

do RS - Pró-Rural 2000

6. ProgramaNacionalde Meio Ambiente- PNMA Projetode ExecuçãoDescentralizada- PED
7. Projeto de DesenvolvimentoAgroambiental de Programa de Apoio Direto às Iniciativas
Mato Grosso - PRODEAGRO

8. Plano Agropecuárioe Florestal de Rondônia PLANAFLORO
9. Projeto de Controle das Doenças Sexualmente
Transmissíveise AII)S - DST/AkIDS
1
10. Programade PequenasDoações
11. ProjetoRESEX
12. ProjetosDemonstrativos- PD/A
13. Projeto de Conservaçãoe UtilizaçãoSustentável
da DiversidadeBiológicaBrasileira- PROBIO
14. Fundo Brasileiro para a Biodiversidade -

Comunitárias - PADIC

Programa de Apoio a Iniciativas ComunitáriasPAIC
Projetos da SociedadeCivil/DST-AIDS1
Fundode Apoio a Parcerias- FAP
RESEX
PD/A
PROBIO
FUNBIO

FUNBIO

É interessante observar que alguns Projetos são executados integralmente sob a
forma de Fundos. Neste caso estão os PCPRs e o pequeno FAP, do Banco Mundial, além da
totalidade daqueles apoiados pelo PPG7 e pelo GEF, que incluem o PD/A, RESEX,
PROBIO e FUNBIO. Outros incorporam em seu desenho um Fundo para executar apenas
parte das atividades previstas no Projeto, em geral vinculadas ao apoio direto a
beneficiários. Neste caso estão o PNMA/PED, o Planafloro/PAIC, o Prodeagro/PADIC e o
Paraná 12 Meses/Funparaná. Finalmente há outros que sequer chegam a constituir um
Fundo com autonomia administrativa - apenas canalizam parte dos recursos como doação
através do repasse direto de recursos aos beneficiários via subprojetos. Neste caso estão o
Projeto DST/AIDs 1 (projetos da sociedade civil), o Cédula da Terra (subprojetos de
iniciativa comunitária-SIC) e o Pró-Rural 2000 (componente alívio a pobreza).
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Importante ressaltar ainda que, apesar das referências feitas ao longo do texto aos
Projetos onde os Fundos estão inseridos, este trabalho teve como objeto de análise apenas
os Fundos

selecionados. A única exceção diz respeito ao Projeto Cédula da Terra,

analisado em seu conjunto, já que o foco no componente específico que se caracterizaria
como Fundo - o subprojeto investimentos comunitários - não permitiria a compreensão das
principais questões que estão colocadas em sua implementação.
Salienta-se, finalmente, que a análise do Pró-Rural realizada neste trabalho baseouse nas informações sobre sua implementação até o início de 1999. Com a mudança do
governo estadual no mês de março do mesmo ano, foi apresentada ao BIRD proposta de
profunda reformulação do mesmo. Assim, a percepção do desempenho e resultados do
Fundo, referem-se aos primeiros anos de implementação do Projeto, ainda sob gestão do
governo estadual anterior. A nova gestão vem procurando superar grande parte das falhas
anteriores e vem buscando maior aproximação com os movimentos sociais e entidades de
assessoria da sociedade civil. As principais mudanças apresentadas na proposta ao BIRD

são relativas a aspectos de gestão, procedimentos operacionais e processos de participação.

2.1 - Origem dos Recursos
Estes Fundos contam com fontes de recursos diversas, que compreendem
empréstimos do Banco Mundial, recursos orçamentários dos governos federal e estaduais,
recursos inunicipais, bem como doações multilaterais.

No total, esses recursos perfazem cerca de US$ 647,3 milhões no período de 1993 a
2001, como mostra a tabela 3. Desse montante, apenas US$ 66,9 milhões constituem-se em
doações, dos quais US$ 31,9 milhões originários do PPG7-Programa Piloto para a Proteção
das Florestas Tropicais, US$ 30 milhões do GEF-Global Environmental Facility e US$ 5
milhões de outras fontes. Os restantes US$ 580,4 milhões, ou 90,3 % dos recursos, têm
origem em empréstimos do Banco Mundial.
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É interessante ressaltar que, embora os Projetos financiados pelo Banco que abrigam
esses Fundos contem com algum tipo de contrapartida - seja do governo federal, governos
estaduais e/ou recursos municipais e beneficiários -, a totalidade dos recursos utilizados
para os Fundos tem como origem os recursos de empréstimo do Banco Mundial. A
responsabilidade pelo pagamento da dívida, já que os Fundos repassam os recursos a fundo
perdido para os beneficiários, varia de acordo com a instância tomadora do empréstimo,
podendo ser o governo federal - Projetos DST/AIDS, Planafloro, Prodeagro, PNMA e
Cédula da Terra -, ou os governos estaduais - Projetos Pró-Rural 2000, Paraná 12 Meses e
PCPRs de PE e RN. ó

Dessa forma, o valor de empréstimos do Banco Mundial na composição dos Fundos
estudados é de

US$ 550 milhões. Considerando-se os Ftmdos dos outros estados do

nordeste não analisados (PCPRs da BA, CE, SE, PB, PI e MA), este valor passa a US$ 955
milhões. Tendo em vista que em 1999 a carteira de empréstimos do Banco Mundial ao
Brasil chegava a US$ 7.663,9 milhões (Brazil Portfolio, 1999) percebe-se que 12,5% de
seus recursos no país estão vinculados à operações relacionadas com estes Fundos.
Constata-se, assim, que a presença de Fundos nas operações do Banco Mundial no Brasil
ainda é reduzida em relaçâo ao volume das operações tradicionais.
Cabe também ressaltar que os financiamentos do Banco Mundial que contam com a
presença de Fundos encontram-se fortemente concentrados no setor de "recursos naturais",
que, de acordo com a classificação do Banco, abrange projetos de meio ambiente e
agricultura, especialmente alívio à pobreza rural7 . Os demais setores da carteira do Banco gerenciamento do setor público (privatfzação e reforma do estado), desenvolvimento
urbano, infra-estrutura (energia, transporte, saneamnentoe água) e mesmo o setor de
desenvolvimento humano (educação e saúde) - não apresentam até o momento a presença
de Fundos, à exceção do Projeto DST/AIDS que canaliza 7,5% dos recursos do Projeto para
subprojetos da sociedade civil. Assim, a ação do Banco através de Fundos, embora venha

s Inforrmaçãofornecida por John Garrison, oficial de ligação com ONGs do Banco Mundial.
7 WORLD

BANK 1998 - Brazil Portfolio: Basic Information. W.DC.
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crescendo nos últimos anos, permanece restrita à projetos que têm como foco populações
marginalizadas ou de baixa renda, com alcance ainda limitado sobre a carteira geral do
Banco, especialmente no que diz respeito ao chamado "núcleo duro" de suas políticas de
financiamento.
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TABELA 3
VALOR TOTAL DOS PROJETOS E DOS FUNDOS E APORTE DE RECURSOS PELOS DIFERENTES AGENTES

PCPRERN
SIC/Cédula da
Terra
FUNPARANÁ
Alívio à

UJS$32 milhões

100

PCPR/RN

US$ 84,3 milhões

56,3

US$ 157,2
milhões
US$ 103 milhões

44,5

Cédula da
Terra
Paraná 12
Meses
Pró-Rural

49,5

(75%)
US$ 24 milhões
(75%)
US$ 90 milhões
US$ 150 milhões
(60%)
US$ l75milhões
US$ 353,5
milhões
(49,5%)
US$ 208 mnilhões US$ 100 milhões
US$ 32 milhões

Pró-Rural 2000
PED
PAIC

US$ 61,2
milhões
US$ 22 milhões

US$ 40 milhões

PADIC

36,7

PNMA

9,6

Planafloro

14,0

Prodeago

(52%)

(48%)

2000

Pobreza/

US$ 45 milhões
(30%)

US$ 166,4
milhões
US$ 228,9
milhões

US$ 117 milhões
(70,3%)
US$ 167 milhões
(73%)

7S$285,7
milhões

US$ 205 milhões
(71,8%)

-

US$ 31,0
milhões
(13,5%)
US$ 40,7
milhões

(14,2%)
Projetos da Soc
Civil!
DST/AIDS 1

8

Os

US$ 18,7 milhões

7,5

DST/AIDS 1

US$ 250 milhões

agentesestãoassinaladosnos itens 1(BIRD),II (PPG7)e III (GEF)(% B)

US$ 160 milhões
(64%)

(15%)
US$ 4,8 milhões*
(15%)
US$ 6,6 milhões*
(4,4%)
US$ 178,5 milhões
(51,5%)
US$ 108 milhões

US$ 90,0
milhões
(36%)

US$ 49,4 milhões
(29,7%)
IJS$ 30,9 milhões
(13,5%)
US$ 40,0 milhões
(14,0%)
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FAP

US$ 25 mil
(1998)

100

FAP

Cerca de US$ 60

US$ 60 mil/ano

mil/ano

(100%)

US$ 9,7 nilhões

RTF US$ 3,0
milhões;
CEE US$ 5,8
milhões
(90,7%)
RTF US$3,0
milhões;
Alemanha
US$11 ,7milhões;
CE US$ 4,5
milhões
(100%)

US$ 60 mil

(1999)
fi PPF67
RESEX

PD/A

US$ 9,7 milhões

US$ 22,2 milhões

100

100

RESEX

PD/A

US$ 22,2 milhões

US$ 0,9
milhões
(9,3%)

III) GEF
US$ 10 milhões US$ 10 milhões
(50%)
(50%)
US$ 20 milhões
US$ 25 milhões
100
FUNBIO
US$ 25 milhões
FUNBIO
(80%)
Outras fontes US$ 5 milhões**
~
U$U$466mJ~
S$193,4
.7
LSj~he
ML
4~
6
217;6mólh
36 -_ ` `i' lhes
Fonte: Dados compilados a partir dos StaffAppraisal Reports dos Projetos - Banco Mundial, vários anos.
* Envolve, ainda, contrapartida dos beneficiários: PCPRIPE no valor de US$ 4,6 milhões; PCPR/RN no valor de US$ 3,2 milhões;
SIC/Cédula da Terra no valor de US$ 8,4 milhões; e PD/A no valor de US$ 3,0 milhões.
** O FUNBIO prevê a captação de recursos (doação) de outras fontes no valor de US$ 5 milhões.
PROBIO

US$ 20 milhões

100

PROBIO

US$ 10 rmilhões
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2.2 - Inserção nas Políticas do Governo e do Banco Mundial
Os

Fundos

analisados

inserem-se

de

fonna

diferenciada

nas

políticas

governamentais, bem como nas políticas de seus financiadores ou doadores. Como
mencionado, alguns são de responsabilidade direta do governo federal, outros de governos
estaduais e um Fundo - o FUNBIO - encontra-se fora do âmbito governamental, estando
ligado à iniciativa privada.
Cinco Fundos - os PCPRs de PE e RN, o SIC/Cédula da Terra, o Funparaná e o
Alívio à Pobreza/Pró-Rural - estão inseridos nas políticas compensatórias do Banco
Mundial ao processo de reformas estruturais e de ajuste fiscal implementados no país na
última década. Apesar do Brasil só ter assumido formalmente um empréstimo para a adoção
de um programa de ajuste estrutural de âmbito nacional a partir da crise financeira de 1998,
desde o início dos anos 90 esse processo já vinha ocorrendo a nível estadual, com a
introdução de reformas financiadas pelo Banco Mundial pautadas no receituário tradicional
de ajuste, incluindo privatizações de empresas públicas, reforma administrativa e ajuste
fiscal. Assim, os Fundos citados, de acordo com os documentos de projeto (SARs-Staff
Appraisal Reports), têm como principal objetivo o alívio à pobreza das comunidades rurais,
na tentativa de minimizar a deterioração das condições de vida no campo agravadas pelo
ajuste.9 O Cédula da Terra, alémldisso, vincula-se à estratégia do Banco Mundial de testar o
modelo de reforma agrária via mercado (CAS-Countuy Assistance Strategy,1997). Em

9 O Staff Appraisal Report do PCPR do Ceará, por exemplo, afirma: "A introdução de novo
programa monetário, o Plano Real, em julho de 1994, tem permitido atingir algum grau de estabilização
macroeconômica,sendo forte o compromissodo governo com o sucesso do programa.Entretanto, existe
amploconsensode que o ajuste macroeconômico,no curto prazo, implicanuma reduçãoda oferta monetáriae
dos investimentosgovernamentais;taxas de justos elevadas;diminuiçãodos beneficiosde assistênciasocial
nas áreas rurais;eliminaçãodos subsídiosfinanceirospara o setor agropecuárioe, um aumentodos já elevados
índicesde desempregorurale urbano; deterioraçãoda pobrezarural e da situaçãonutricionaldos pobres;uma
onda de falência nos empreendimentosrurais; queda no preço da terra e fortes demandaspara resolver o
problema da divida agrária (...) O impacto nos pobres rurais provavelmenteserá muito grave e ações de
"safety net" deverãoser tomadasrapidamente.É possívelque os ajustesmacroeconômicospossampromover
crescimentoeconômicoa longo prazo e seus beneficiossejam ampliados para o setor rural. Entretanto,a
experiênciamostra que programasfocalizados,bem como políticaspara o desenvolvimentosócio-econômico
dos grupos sociaispobres, se apresentemcom complementosessenciaisaos programasde ajuste..." - SAR,
BrazilNorth East PovertyAlleviatiorL
Program,Stateof Ceará,March27, 1995,p.2.
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ternos das políticas governamentais, ainda de acordo com os documentos de projeto, os
PCPRs vinculam-se ao Programa Comunidade Solidária, o Funparaná e o Pró-Renda,
inserem-se em Programas estaduais específicos e o Cédula da Terra integra a Política
Nacional de Reforma Agrária.
O PED, o PAIC e o PADIC resultaramndo processo de avaliação de meio termnopelo
Banco Mundial, dos Projetos em que estão inseridos - respectivamente PNMA, Planafloro e
Prodeagro - que apontou um desempenho muito aquém do esperado. O resultado dos
processos de negociação com os governos federal e estaduais foi a criação de Fundos que
descentralizassem a execução de parte dos recursos dos Projetos, na tentativa de melhorar a
eficácia dos mesmos. Assim, tanito o PED, quanto o PAIC e o PADIC resultaram, por parte
do Banco Mundial, de uma política de aumentar a eficácia dos Projetos através de um
modelo de execução descentralizada caracterizado pelo repasse direto de recursos aos
beneficiários. Em termos das políticas governamentais, o PAIC e o PADIC têm como
referência as medidas corretivas ao Polonoroeste definidas nos marcos do desenvolvimento
sustentável para a Amazônia, que embasaram a definiiço tanto do Planafloro quanto do
Prodeagro. Além disso, os documentos de projeto fazem referência ao Programa Nossa
Natureza (1998) e às diretrizes ambientais da Constituição de 1988. Já o PED vincula-se
diretamente à Política Nacional do Meio Ambiente.
A alocação de recursos para "Projetos da Sociedade Civil" dentro do Projeto
DST/AIDS I insere-se na percepção do Banco Mundial de que entidades da sociedade civil
organizada no Brasil têm maior capacitação, disponibilidade e eficiência para desenvolver
ações junto à grupos de alto risco. Assim, a terceirização de certas ações do Estado através
do repasse de recursos para ONGs é parte da estratégia de aproveitar as vantagens
comparativas apresentadas por estas organizações. O Banco Mundial, é bom salientar, faz
parte do UNAIDS-Joint

United Nations Program on HIV/AIDS,

e vem financiando em

vários países do mundo programas como o DST/AIDS no Brasil. O governo brasileiro
compartilha da percepção do Banco sobre as vantagens oferecidas pela parceria com as
ONGs via terceirização de serviços para o atendimento de grupos de alto risco. Em termos
de políticas públicas, o Projeto DST/AIDS é parte do Programa Nacional de Combate às
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Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS, que se apoia, para sua execução, no SUSSistema Único de Saúde (e posteriornente no REFORSUS).
O FAP é parte do Programa de Pequenas Doações do Banco Mundial (Small Grants
Program), direcionado para países de terceiro mundo. No Brasil, suas atividades vinculamse diretamente à política de participação do Banco Mundial, tendo como foco de atuação o
estímulo ao diálogo e à aproximação entre este, o governo brasileiro e a sociedade civil
organizada. Trata-se, assim, de iniciativa direta do Banco, sem vínculo com qualquer
política pública interna.
O PD/A e o RESEX são parte do PPG7-Programa Piloto para a Proteção das
Florestas Tropicais, que tem como objetivo contribuir para a conservação das florestas
tropicais da Amazônia e da Mata Atlântica, bem como de seus ecossistemas associados,
promovendo o desenvolvimrento social e econômico sustentável. No caso do Projeto
RESEX há ainda o objetivo de mostrar a viabilidade das Reservas Extrativistas como
modelo apropriado de gerenciarnento sócio-econômico e ambiental a partir do
aperfeiçoamento dos conhecimentos tradicionais. Em termos de políticas públicas, o
RESEX insere-se na Política Nacional Integrada para a Amazônia Legal, tendo surgido no
contexto da incorporação

das Reservas Extrativistas ao Plano Nacional de Reforma

Agrária. Quanto ao PD/A, o foco específico atribuído pelos doadores foi demonstrar a
viabilidade do desenvolvimento sustentável daquelas regiões a partir da participação e das
contribuições das populações locais. De acordo com os documentos de Projeto, o PD/A
insere-se ainda na Política Nacional Integrada para o Desenvolvimento da Amazônia e nos
Programas Integrados para a Biodiversidade.
Finalmente, o FUNBIO e o PROBIO surgiram no contexto das negociações entre o
governo brasileiro e o GEF-Global Environmental Facility, voltadas para dotar o Brasil de
estrutura institucional e de capacidade financeira mínimas para viabilizar a implementação
da Convenção da Diversidade Biológica no país. O Programa Nacional da Diversidade
Biológica-PRONABIO constitui-se no marco de referência para ambos. O PROBIO
constitui-se no 'braço governamental" do PRONABIO, responsável pela realização de
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estudos e diagnósticos que conduzam à definição de uma política nacional de
biodiversidade. O FUNBIO foi criado para atuar fora do aparato estatal, com o objetivo de
apoiar ações demonstrativas d.a possibilidade de envolvimento do setor privado com os
objetivos da conservação e uso sustentável da biodiversidade no país.
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TABELA 4
INSERÇÃO DOS FUNDOS NAS POLÍTICAS DO GOVERNO E DO BANCO MUNDIAL

0

;
00

~1996-2000 Combate à pobreza rural e suas
-00000000
~consequênciasem PE, visando
i

garantir que os recursos alcancem os
municípios e comunidades mais
pobres.

Combate à pobreza rural e suas
consequências no RN, através da
provisão de infra-estrutura, geração
de renda, descentralização,
participação social e alocação
eficiente de recursos.
Reduzir a pobreza no NE, através do
à terra e de investimentos
complementares visando elevar seu
rendimento. Além disso, visa testar e
acelerar a reforma agrária baseada no
mercado e baixar o preço da terra.

5::u-»S<
; ;;;:

Cédula daà 1997-2000
Terra^^ lacesso

I

FUN»bAPAh
1997-2000
Rx0;; $000000
t 4> : X

0

-0

Alívio

Póbreza1
Pró-

1
j

_

à pobrezano nordeste

Solidária-1995-projetos

(safety net) no contexto
das políticas
compensatórias ao ajuste
econômico e reformas

e ações de combate à
pobreza rural e urbana

estruturais.

___________

PCPR/RN 1997-2000

u-

CAS-1996 ênfiaseno alívio Programa Comunidade

__i;

1997 - 2000

____________________________ ________

Melhorar a qualidade de vida da
população rural pobre, através do
apoio a subprojetos de infra-estrutura
social e de geração de renda agrícolas
e não-agrícolas que estimulem a

CAS-1997 ênfase no alívio
à pobreza no nordeste
(safety net) no contexto
das políticas de ajuste
econô-micoe reformas
estruturais.
CAS-1997 ênfase no
contexto das políticas
compensatórias ao ajuste
econômico e às reformas
estruturais e como projeto
piloto de modelo de reforma agrária via mercado
Program of Target
Interventions e programas
de alívio à pobreza

economialocal.

Alívio a pobreza pelo aumento de
renda e acesso a serviços básicos
j__X
_______t
para as comunidades rurais pobres

Reforma do Estado do RS
- 1997

Programa Comunidade
Solidária - 1995 --projetos e ações de
combate à pobreza rural
e urbana
Política de Reforma
Agrária

_

Programa de
Assentamento e
Manejo da Terra e
Programa Vilas Rurais

t-PR
Programa Estadual de
Reforma Agrária e
Programa

19

Renda

- RS.

7`Solidariedade

2000
PED

1994-1998

PAIC

1997-1998

PADIC

1998-1999

Projetos
da
Sociedade
Ciil
_

1993-1998

O Banco Mundial entende
que um desenvolvimento
sustentável e economicamente eficiente no
Brasil depende de uma
política adequada de manejo dos recursos
naturais.
Insere-se na nova geração
Apoiar projetos concebidos pelas
comunidades, visando i) melhorar as de projeto "verdes" do
condições de vida, emprego, renda e BIRD lançada durante a
produção e ii) fortalecer a cidadania, CNUMAD 1992, volta-da
a organização social, a participação e para o desenvol-vimento
sustentável, a
a conservação ambiental.
descentralização e a
participação popular

Estimular a adoção de novas
estratégias para o enfrentamento dos
problemas ambientais nas diferentes
regiões brasileiras, conciliando
interesses econômicos com
preservação ambiental.

Apoiar, mediante financiamento
direto às corimunidades,a implementação de pequenos projetos
produtivos que gerem fortalecimento social, que características
ecológicas e que tenham caráter
inovador e demonstrativo para a
geração e difusão de tecnologias de
agro-ambiental.
desenvolvimeento
Potencializar ações da sociedade civil,
através do apoio a projetos, de formna
a dar transparência e ressonância
| social aos esforços comunitários na

Criado na mesma época
do Pianalloro, insere-se
na nova geração de
projetos "verdes" do
BIRD, voltada para o
desenvolvimento
sustentável, para a
descentralização e para a
participação popular
O BIRD faz parte do
UNAIDS (Joint United
IVationsProgram on
HIV/AIDS). A política do

Política Nacional de
Meio Ambiente, a partir
dos novos marcos do
desenvolvimento
sustentável

Insere-se nas medidas
corretivas do
Polonoroeste definidas
nos marcos do
desenvolvimento
sustentável para
Amazônia

Insere-se nas medidas
corretivas do
Polonoroeste definidas
nos marcos do
desenvolvimento
sustentável para
Amazônia

Insere-se na
necessidade de
redirecionar o
processo de
implementação do
Planafloro com base
no desenvolvimento
sustentado e
participativo.
Insere-se na
necessidade de
redirecionar o
processo de
implementação do
Prodeagro com base
no desenvolvi-mento
sustentado e
participativo.

Programa Nacional de
DTS/AIDS.
__

l
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tDST
C tC

FAP;

t a0 f1998-

*

deestimular
ações
BIRI)
contra
aepidemia. ~~~~~~~~~~~~~~~de
prevençãoe vigilância

~~~~~luta

do HIV tem por base a
avaliação de que o custo
econômico de ações
preventivas é inferior às
despesas com assistência à
saúdc. A terceirização do
trabalho do Estado através
do repasse de recursos
para OSCs é parte central
dessa estratégia.
Reflete estratégia de
Apoiar iniciativas de organizações da Insere-se na politica de
interlocução e apoio a
sociedade civil que visam o diálogo e participação do Banco
uma maior colaboração entre três
Mundial.
sociedade civil
desenvolvido pelo
setores: o governo, a sociedade civil e
Conselho da
o BIRD.
Comunidade Solidária e

Ministérios.

u;_______________________________f___
______________

___________

,ESEX

00001995-1999
a(1

contrato)

^ D/A 1995-1999
(1 contrato)

__________

Melhorar o manejo e a conservação
das florestas tropicais promovendo o
desenvolvimento social e econô-mico,
e demonstrar a viabilidade das
Reservas Extrativistas como modelo
apropriado de gerencia-mento sócioeconômico e ambiental a partir do
aperfeiçoamento dos conhecimentos
tradicionais.
Contribuir para a conservação da
Amazônia, da Mata Atlântica e de
seus ecossistemas associados, bem
como apoiar o desenvolvimento
sustentável
dessas regiões a partir da

O Projeto está vinculado à
política dos doadores do
PPG7. Atende, ainda, as
linhas gerais da política
ambiental do Banco
Mundial, administrador
do RTF.

Política Nacional
Integrada para a
Amazônia Legal; surge
também no contexto da
incorporação das
Reservas Extratívistas ao
Plano Nacional de
Reforma Agrária

O Projeto está vinculado à Política Nacional
Integrada para o
política dos doadores do
PPG7. Atende, ainda, as
Desenvolvimento da
linhas gerais da política
Amazônia e Programas
anbientaldo Banco
Integradosparaa
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PROBIO

1996-2001

FUNBIO

1995-2010

L

_

partícipação e das contribuições das
populações locais.

Mundial, administrador
do RTF.

Biodiversidade.

Apoiar o governo federal na
concretização de iniciativas de
conservação e uso sustentável da
biodiversidade, identificando ações
prioritárias; e estabelecer diretrizes e
apoiar o governo federal e a sociedade
civil na tomada de decisão sobre
políticas de conservação e uso
sustentável, propiciando a parceria
entre os setores público e privado na
execução de projetos demonstrativos
e inovadores, e de produção e
divulgação de informações.
Contribuir para a conservação e o uso
sustentável da biodiversidade no
Brasil, em consonância com o
disposto na Convenção da
Diversidade Bioõógica.

O Projeto está vinculado
às políticas do GEF
relativas à Convenção da
Biodiverdidade. Atende,
ainda, as linhas gerais da
política ambiental do
Banco Mundial,
responsável pela
implementação/administra
ção dos recursos.

Programa Nacional de
Diversidade Biológica,
que visa a
implementação da
Convenção da
Diversidade Biológica no
Brasil.

1
O Projeto está vinculado
ao GEF e à Convenção da
Diversidade Biológica
Atende, ainda, as linhas
gerais ua política
ambiental do Banco
Mundial, responsável pela
implementação
/administração dos

Programa Nacional de
Diversidade Biológica

recursos.

O FAP não tem data de término prevista. A análise foi feita com base nos anos em que está em operação 1998/99. Por se tratar de
um Fundo que opera com poucos recursos e destinar-se a apoiar atividades específicas num curto período de tempo, o modelo de gestão é
bastante simples. Neste sentido, várias das características e questões aplicadas a outros Fundos, aqui não procedem.
*
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2.3 - Diversidade

Embora todos os Fundos que constam desse estudo tenham em comum o fato de
serem "fundos sociais e ambientais financiados ou administrados pelo Banco Mundial", há
que se destacar que, para além deste perfil genérico comum,

o traço mais marcante

identificado por esse trabalho é a diversidade de modelos que os caracteriza. Estes abrigam
tanto origens, como contextos e características operacionais bastante diversas.

Uma diferença marcante, por exemplo, se dá entre os Fundos que têm origem em
empréstimos do Banco Mundial e aqueles provenientes de doações multilaterais como o
GEF e o PPG7.

Dos financiados pelo Banco Mundial, os Fundos com maior identidade entre si são
aqueles voltados para o alívio à pobreza. Como foi salientado, estes têm como marco geral
de referência a criação de redies de proteção social (safety nets) enquanto componente
obrigatório das políticas de ajuste fiscal e de reforma estrutural, de forma a minimizar os
efeitos negativos do ajuste sobre as populações pobres. No Brasil, os Projetos de Combate a
Pobreza Rural no Nordeste - P>CPRs,em função da experiência acumulada desde os anos
70, têm servido como referência para o desenho de outros projetos de alívio a pobreza no
país, como o Pró-Rural 2000 e o Paraná 12 Meses analisados nesse estudo. Entretanto, têm
influenciado também o desenho de projetos do Banco com foco ambiental onde buscam-se,
em maior ou menor grau, fonnas de descentralização e participação, como no caso do
PED/PNMA, do PAIC/Planafloro e do PADIC/Prodeagro. Apesar dessa fonte inspiradora
comum, mesmo nesses casos as diferenças são expressivas, até porque quando o desenho
do Projeto é aplicado a contextos estaduais, regionais ou locais específicos, as relações
sociais e o jogo de forças entre os diferentes atores impôem contornos diferenciados aos
mesmos.
Por outro lado, viu-se clue os Fundos com origem em doações do PPG7 e do GEF,
partem de um contexto bastante distinto, estando ligados fundamentalmente à problemática
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ambiental e às políticas em prol do desenvolvimento sustentável que se disseminaram a
partir Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento. Têm
assim como foco, a proteção ao meio ambiente, seja em ternos das florestas tropicais
(PPG7), seja em termos da biodiversidade (GEF). No caso dos Projetos do PPG7 - RESEX
e PD/A, há uma proposta clara de privilegiar iniciativas comunitárias associadas à
promoção do aproveitamento sustentável dos recursos naturais, através de esquemas
participativos de gestão. Já nos Projetos do GEF- PROBIO e FUNBIO, cujo foco central é a
promoção da conservação e uso sustentável da diversidade biológica, o esquema de gestão é
também participativo, mas estes não têm prioritária ou necessariamente como público alvo
populações menos favorecidas e sim entidades diversas que possam contribuir para a
biodiversidade nacional.
Considerando essas e outras diferenças que serão analisadas ao longo do trabalho,
pode-se constatar que os Fundos analisados são bastante diversos entre si. É interessante
mencionar que essa heterogeneidade contrasta inclusive com algumas das premissas
assumidas pelo termo de referência do Banco Mundial que deu origem a esse trabalho.
Relembrando, este termo de referência indicava três características como semelhantes entre
os Fundos, que seriam: i) apoio a iniciativas orientadas pela demanda (demand driven) ; ii)
descentralização das decisões para o nível local; e iii) transferência direta de recursos para
entidades locais.
i) Iniciativas orientadas pela demanda - Para analisar a primeira característica é
necessário precisar, inicialmente, o que entende-se por demand driven, já que encontram-se
interpretações variadas. Em alguns documentos do Banco Mundial, o conceito demand
driven parece estar restrito apenas às demandas vindas de "grupos de base", ou seja, das
populações pobres e marginalizadas (beneficiários diretos). Entidades de assessoria e ONGs
aparecem classificadas, nesse caso, como agentes intermediários que facilitam o acesso dos
beneficiários diretos aos recursos. O enfoque recente utilizado pelo Banco Mundial,
contudo, atribui uma interpretação mais abrangente ao conceito de demand driven , que
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passa a incluir tanto grupos de base, quanto OSCs em geral (grupos de base, ONGs,
movimentos sociais, entidades de assessoria e representação, entre outros).' 0
Partindo da conceituação mais recente para a análise dos Fundos aqui enfocados,
verifica-se que todos são demand driven, embora o tipo de OSC que formula a demanda dos
Fundos varie caso a caso. Mais diretamente ligados a grupos de base estariam os
subprojetos apoiados pelos Fundos voltados para o alívio à pobreza, como os PCPRs, o
Funparaná, o componente alívio a pobreza do Pró-Rural 2000 e o SIC/Cédula da Terra.
Outros têm perfil misto, tendo como missão apoiar tanto subprojetos gerados na base,
quanto subprojetos formulados por ONGs e outras entidades da sociedade civil. Neste caso
estariam o PD/A, PAIC e o PADIC. Já Fundos como o PROBIO, o Projetos da Sociedade
Civil/DST/AIDS 1 e o FAP, caracterizam uma demanda de projetos elaborados basicamente
por entidades da sociedade civil organizada. Interessante mencionar que o FUNBIO,
diferentemente dos demais, apoia também entidades do setor privado de médio e grande
portes. Neste caso, tal como no PROBIO, o foco principal que define a demanda é a área
temática (biodiversidade), conjugando um público alvo diferenciado.
ii) Descentralização das decisões - Em relação à segunda característica, embora
todos os Fundos visem efetivamente algum tipo de descentralização das decisões, nem
sempre essa ocorre no nível local. Muitas vezes esse caráter de descentralização está ligado
à criação de estruturas deliberativas onde os governos federal ou estadual compartilham seu
poder de decisão com entidades da sociedade civil. Esse é o caso, por exemplo, do PAIC,
PADIC, PD/A, RESEX, FAP e do PROBIO, onde a instância de decisão permanece a nível
estadual ou federal mas, de forrnas diferenciadas, é compartilhada pela presença, na
estrutura deliberativa, de entidades de representação de diferentes setores da sociedade
civil organizada.
Além disso, cabe ressaltar que a descentralização proposta no desenho dos Fundos é
extremamente diversa tanto no formato quanto em termos de sua "profundidade". Alguns

'° Interpretação
atual do conceitodemand driven fornecidapor John Ganison, oficial de ligação
BIRD/ONGs.
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Fundos contemplam a descentralização tanto da deliberação sobre o uso dos recursos,
quanto da gestão financeira dos mesmos. Outros se restringem à descentralizar as decisões
sobre o uso. Há ainda os que propõem apenas a descentralização da execução dos
subprojetos, mantendo centralizadas tanto a estrutura deliberativa, quanto a administrativa.
Finalmente, é importante mencionar que o desenho de descentralização proposto nos
documentos de Projeto, nem sempre é efetivado na prática, como será melhor analisado no
capítulo das conclusões.
iii) Transferência direta de recursos - Uma característica efetivamente comum à
totalidade dos Fundos analisados é o fato destes não serem os executores diretos dos
subprojetos financiados/administrados pelo Banco Mundial. As atividades previstas são
realizadas através do apoio à subprojetos definidos pelas entidades (ou municípios)
proponentes elegíveis, e selecionados a partir de critérios pré-estabelecidos. Os Fundos,
assim, descentralizam a execução, repassando os recursos para as entidades com
subprojetos aprovados. A única exceção a esse modelo é o RESEX. Nesse caso, apesar das
prioridades de alocação dos recursos do Fundo serem definidas com a participação das
associações locais, não há formiulaçãode subprojetos e a contratação das atividades é feita
diretamente pelo órgão executor, ou seja o CNPT, embora as associações executem as
atividades como no caso dos subprojetos formulados pelas OSCs nos outros Fundos.
Poderíamos dizer que isso confere à totalidade dos Fundos um perfil associado à
demanda. Nos demais financiamentos do Banco Mundial aos governos estaduais ou ao
governo federal, ao contrário, estes últimos são os responsáveis diretos pela execução dos
Projetos apoiados, caracterizanido, assim, um perfil associado à oferta. Nestes casos, os
governos recorrem, em geral, à execução direta pela máquina estatal ou à contratação de
serviços terceiros, para a execução de atividades previstas.

O Projeto DST/AIDs 1 exemplifica bem essa distinção. A execução da maior parte
de seus componentes é de responsabilidade direta dos governos federal e estaduais. Estes
geram uma oferta de serviços

para a realização das atividades previstas, que são

implementados através de hospitais, laboratórios e secretarias governamentais ou via a
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contratação de entidades diversas (empresas, ONGs, consultores individuais, universidades,
etc). Entretanto, como mencionado anteriormente, o govemo e o Banco Mundial optaram
pela descentralização, via parceria com OSCs, da execuçâo de uma parte do

Projeto

DST/AIDs 1, vinculada à população de maior risco. Para isso foi criada a linha de Projetos
da Sociedade Civil executados por OSCs enquadrada nesse trabalho como Fundo. A
implementação das atividades previstas por este Fundo é realizada através de editais de
convocação de subprojetos, que são apresentados e executados pelos proponentes
considerados elegíveis. O Projeto DST/AIDS 1 contém, portanto, as duas opções: a gestão
centralizada, caracterizada pela ótica da oferta e a gestão descentralizada caracterizada pela
ótica da demanda. As OSCs estão presentes nas duas modalidades.

Na primeira elas

aparecem como prestadoras de serviços. Na segunda como executoras de subprojetos por
elas demandados. É importante mencionar, contudo, que em nenhum dos casos as OSCs
participam em instâncias deliberativas responsáveis pela definição da estratégia ou da
definição das prioridades do Projeto. " No primeiro caso respondem a uma oferta prédefinida. No segundo formulamidemanda dentro de um elenco de prioridades também prédefinidas. No primeiro caso há centralização da gestão e da execução. No segundo
permanece a centralização da gestão, mas há descentralização da execução. 12
Outra característica comum identificada no desenho de todos os Fundos analisados é
a intenção de estimular experiências participativas. O grau de participação proposto, bem

"' Na ComissãoNacional de AIDs, as OSCs contam com 5 cadeiras, porém a Cotissão é uma
instância extemnaao Projeto e seu caráter é apenas consultivo. No caso do AIDS II, as OSCs foram chamadas

a opinarsobre seu desenho.
12 Como será visto nas conclusões desse trabalho, esse fato motivou, na avaliação de fmal de Projeto,
a mnanifestaçãodas OSCs de que não adiantaria apenas haver repasse de recursos para promover a participação
efetiva. Seria necessário que se promovesse também a participação na gestão, de forma a que a sociedade civil
pudesse ser partícipe das orientaçòes das políticas públicas.
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como a efetividade dos espaços de participação implementados variam enormemente entre
os Fundos. O que se quer ressaltar, contudo, é a existência de uma intenção expressa nos
documentos de projeto a favor de estruturas participativas.
A tabela 5 apresenta a classificação por Fundos, considerando as três características
citadas:
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TABELA 5
CLASSIFICAÇÃO COMO FUNDOS SOCIAIS E AMBIENTAIS APOIADOS PELO BANCO MUNDIAL

PCPR/PE- Empréstimo
e
BIRD
e
Contrapartida
Governo
Estadual e
Municípios

Firiador

Populações de baixa
renda do meio rural de
Pernambuco que
exercem atividades
produtivas de pequeno
porte.

SIM
Subprojetos
apresentados por
associações
comunitárias

SIM
Para associações
de beneficiários
legalizadas

Firiac

Populações de baixa
renda do meio rural do
Rio Grande do Norte
que exercematividades
produ-tivasde pequeno
porte.
Trabalhadores rurais
sem terra e produtores
rurais de baixa renda
que não possuam terra
suficiente para prover a
subsistência da família
dos estados da
BA,CE,MA,MG e PE.

SIM
Subprojetos
apresentados por
associações
comunitárias

SIM
Para associações
de beneficiários
legalizadas

SIM
Para os Conselhos Municipais
do FUJMAC.

SIM
SIC- subprojetos
apresentados por
associações
comunitárias
SAT- associações
apresentam proposta de
compra de terra

SIM/NÃO
SIC- para as
associações de
beneficiários;
via doação
SAT- não há
transferência de
recursos para os
beneficiários;
operação de
crédito.

NÃO
SIC -emborano desenhodo
Projetoestejaprevistaa
descentalizaçãopara os
ConselhosMuicipais,
aparentementesó em MG estes
têm algumarelevânciana gestão.
SAT-gestãorealizada
integralmentea nível estadual;
mesmona comprade terraas
associações parecemvir

Co
i

_________'

PCPR/..

:C;

Empréstimo
BIRD e
Contrapartida
Governo Estadual e

Municípios
Cédula da
Terra

__________

E TERMOS
Apesar de atuar sobretudo com
o PAC (estadual) possui
algumas experiên-cias de
FUMAC e FUMAC-P, com
descentralização para

Empréstimo
BIRD e
Contrapartida
Governo
Estadual e
Municípios

_____________

Fúnciador

______________________________

0nselhos
t02
Municipais.

___________________________________
desem penhan
papel
dosecundário.
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Fu ~u

EMPRESIlMO Finaniado Pequenosprodutores

SIM

SMSIM

BIRD e
Contrapartidas
Estaduais e
Municipais

Subprojetos
apresentados por
produtores individuais
ou coletivos,
organizados em grupos
formais ou informais.

Para as
associações de
produtores
legalizadas. No
caso de
propostas
individuais ou
comunitárias, os
recursos são

agrícolas rurais, de
subsistência ou voltados
para o mercado,
pescadores artesanais e
comunidades indígenas.

Para os Conselhos Municipais

geridospela UT.
AlfvioPobrezal
Pró-Rural
2000

EMPRESTIMO Fimackr
BIRD +
Contrapartidas
Estaduais e
Municipais

Produtores agrícolas
rurais de baixa renda,
pescadores artesanais e
comunidades indígenas.

SIM
SIM
Subprojetos apresentados Para os
produtores
por produtores
individuais ou coletivos,
selecionados.
organizados em grupos
formais ou informais

PED

Empréstimo
BIRD e
Contrapartida
dos governos
estaduais e
municípios.

Estados e municípios
elegíveis, em parceria
com grupos e entidades
da sociedade civil
envolvidos na execução
de subprojetos.

SIM
Prefeituras municipais
são os principais
proponentes de
subprojetos, que devem
ser definidos com a
participação da
sociedade e das
locais.

Financdor

__________
__
____________

____

SIM
Para os
municípios.

EM TERMOS
O componente Alívio à Pobreza
não possui autonomia
administrativa em relação ao
Pró-Rural 2000, assim a gestão
é feita a nível estadual.
Entretanto, os Conselhos
Municipais têm a função de
assessorar as Prefeituras no
enquadra-mento dos
subprojetos para o Pró-Rural e
de avaliar o desempenho do
programa a nível local. *
SIM
Do nível nacional para os
estados e municípios, mas não
para a sociedade civil em si.

1comunidades
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P<AIC

`Empréstimo lEwriador
;
BIRD,
Contrapartida
do govemo
federale do

Agricultoresde baixa
renda,comunidades
indígenas,seringueiros,
pescadorese
nrbeirinhos.

S1[M
Os subprojetossão
apresentadospor
cooperativas,sindicatos,
associaçõesde

governo

produtores e ONGs de

estadualde
Rondônia

assessoriaao movimento
indígena, ONGs
ambientalistase
federações
empresariais.

SIM
N....
Para as
entidades
proponentes
selecionadas

a participação da sociedade

________

P ;ADIÇ>'? Empréstimo

Finiacor

EM TRO
Não há descentralizaçãode
decisõespara o nível local,
mas sim uma estruturade
gestãoregionalque conta com

SIM
Para as
entidades
proponentes
selecionadas

civil. A Comissão
Deliberativa,que possui
composiçãoparitária
governo/sociedadecivil, é
responsávelpela definiçãoda
estratégiado Fundo e pela
~~~~~~~~~~~~~~~~~aprovação
de projetos.
EM TERMOS
Não há descentralizaçãode
decisõespara o nível local,
mas sim umaestruturade
gestãoestadual que conta com

BIRD,
Contrapartida
do governo
federale do

Agricultoresde baixa
renda,comunidades
indígenas,extrativistas,
ribeirinhose populações
radicadasno entornode

SIM
Os subprojetossão
apresentadospor
cooperativas,sindicatos,
associaçõesde

governo

Unidades de

produtores e ONGs de

a participação da sociedade

estadual de
Mato Grosso

Conservação.

intermediação.

civil organizada.A Câmara
Deliberativa,responsávelpela
aprovação de subprojetos e

pela avaliaçãodo desempenho
do PADIC e do Grupo
Técnico, possui composição
paritária governo/sociedade
_______________

___________

________________________

________________________

_________________

civil.
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M
me~6
Soie

F~
á
BIRD e

DSfiAIDSI

FAP

avilt
vfederal
fa

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~à

àvAll)sweabú

.

Cala

Doação BIRD Doador

Rp~dernairrisoou
__
àKeAIDs
eriae
dab

d

sim
.Ã
Paraas enridades N-o ProjetoDS/AIDS, caira a

s

~~~~~~~~~sociedade
civseflmnfsE caclad
wiaiscfxxIk
s
po x h
a s urã àEuosd
uáriosde d Xetáveis, base,que
ãoàana
usuáiosdenia,etc.
basvquoema a
popnço deriscodenndo
DSTI/HV/AIDs
fxmiilmnos
suojó
Entidadesda sociedade SIM
civil organizada,
As entidadesda
incluindo associações
sociedadecivil
comunitárias,
organizadaformulam
-movimentossociais,
subprojetos
-sindicatos,ONGs,etc

eIlcÍ

CmoNaNcrmlDeT/Adl)S
há sfa
e c«mldersos
peloses~osetnc
Nos
Pàojetos
daSocida&Civl(aquí
comFundo)culmio,
a

SIM
Para as
entidadescom
subprojetos
selecionados

cntra no
riwl fedeal
EM TERMOS
Não há descentralizaçãode
decisõespara o nível local,
mas sim uma estruturade
gestãoque conta coma
participaçãoda sociedadecivil
organizada.Cabe ao Comitê
de Seleção,de composição
tripartiteBIRD,governoe soc.
civil,a decisãosobre o apoioa
subprojetos.

RESEX

Doação:
RTF e
Comunidade
Européia;
Contrapartida
do governo
| brasileiro

Administr Seringueirose
ador do
populaçõestradicionais
RTF
de Reservas
Extrativistasda
Amazônia.

[

SIM
As prioridadessão
definidasem conjunto
comas comunidadesdas
.ReservasExtrativistas
l

NÃO
Os recursos são
administrados
pelo CNPT
l

SIM
As atividadessão definidasa
partir de planejamento
participativoanual.
O desenhodo RESEXpauta-se
no conceitode gestão
| compartilhada.
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l00;iP>;DOAÇAO:
RTF,
Comunidade
Européia e
Governo
Alemão

PROBIO

Admiúnis- ONGs e comunidades
trador do locais compostas por
RTF
produtores de baixa
renda, extrativistas e
comunidades indígenas
organizadas em
associações nas regiões
da Amazônia Legal e da
Mata Atlântica.

DOAÇÃO GEF Implement
ador/admini
strador

-________
N DOAÇÃO
GEF

___________
_______________

_______

Instituições de ensino e
pesquisa, órgãos de
gestão ambiental e de
recursos naturais,
empresas privadas,
ONGs ambientalistas e
movimentos sociais.

SIM4
Subprojetos formulados
tanto por comunidades
locais, quanto por
ONGs.

SIM
Para as
entidades
executoras dos
subprojetos.

EM TERMOS
Não há descentralização de
decisões para o nível local,
mas sim uma estrutura de
gestão que conta com a
participação da sociedade civil
organizada. O desenho do
PD/A pauta-se na co-gestão
com as redes Mata Atlântica e
GTA.
SIM
SIM
EM TERMOS
Um dos componentes do Para as entidades Não há descentralização de
PROBIO envolve a
executoras de
decisões para o nível local, mas
apresentação de
subprojetos
sim uma estrutura de gestão
subprojetos por OSCs.
que conta com a participação
da sociedade civil. A instância
máxima deliberativa do
i00000
000`
PROBIO
« é>a- Comissão
Coordenadora, que possui
representação paritária

`___________________________V__X__________

lmplemen- Organizações privadas,
tador/adrni com ou sem fins
nistrador
lucrativos, ONGs,
cooperativas e
associações legalmente
constituídas e entidades
públicas(desde que em
associaçaocom as

SIM
SIM_
O FUNBIO opera com a Para as entidades
apresentação de
executoras de
subprojetos por OSCs
subprojetos
sem fins lucrativos,
cooperativas, associações
de produtores e empresas
privadas.

l_________

_

1

rimeiras).

governo/sociedade
civil.

EM TERMOS
O FUNBIO opera fora do
aparato governamental. Sua
instância máxima de decisão é
o Conselho Deliberativo,
composto por membros dos
setores privado, academico,
ONGs,além do govemo

minoria.

Nota *: Este procedimentodo Pró-Ruralestá passandopor urna revisão.A partirde setembrode 1999 foi defmiidaa participaçãodos conselheiros
do OrçamentoParticipativo(OP) nos ConselhosMunicipaise a Assembléiaestadualdo OP passa a influir sobre a definiçãode prioridades,dentrodas
linhasde apoio do Pró-Rural.
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2.4 - Características Operacionais

Em termos das características operacionais definidas nos Staff Appraisal Reports,
manuais operativos e demais documentos afins dos Fundos, também há grande diversidade.
A tabela 6 mostra algumas das características que deveriam integrar cada um dos Fundos
analisados.

O valor máximo do apoio permitido aos subprojetos talvez seja a característica mais
discrepante entre os Fundos, variando de US$ 4 mil, no caso do componente alívio à
pobreza do Pró-Rural 2000, até-o caso do FUNBIO onde não há fixação de limite superior,
mas registra-se o apoio a subprojetos de US$ 6 mil a cerca de US$ 500 mil. O tipo de
atividades financiáveis também é bastante variável, na medida em que vincula-se aos
objetivos gerais de cada Fundo, incluindo estudos, diagnósticos, pesquisa aplicada,
prevenção e assistência, atividades produtivas, infra-estrutura, regularização fundiária,
organização comunitária, treinamento, entre outras.

Em termos de contrapartidas exigidas, registram-se Fundos: i) sem qualquer tipo de
exigência; ii) cujo percentual de contrapartida varia de acordo com o valor do apoio; e iii)
que chegam a solicitar 50% de contrapartida como condição de apoio. O mais comum,
entretanto, é a exigência de contrapartida variar entre 10 e 30%. As despesas em geral são
aquelas consideradas elegíveis pelo Banco Mundial, muito embora o leque de despesas de
cada Fundo também varie de acordo com seus objetivos. Em geral as despesas consideradas
elegíveis incluem: atividades produtivas; custeio; serviços sociais; treinamento e
capacitação institucional; assistência técnica; produção e divulgação de materiais, etc.
Despesas consideradas ineleg[veis de acordo com as normas mundiais do BIRD incluem:
compra de terras, pagamento de impostos (inclusive de encargos sociais) e produtos
tóxicos. Em geral os Fundos não contemplam o "apoio institucional" a OSCs, embora a
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definição deste tenno varie de Fundo a Fundo.

13 Figuram

como exceções a essa regra, o

PD/A e o RESEX, onde as redes da sociedade civil que acompanham a implementação
desses Fundos (GTA, RMA e CNS) recebem um apoio institucional para participar e para
monitorar sua execução.

Três Fundos não prevêem fornecimento de assistência técnica, o PROBIO, o
FUNBIO e o FAP. O príncipal fornecedor de serviços de assistência técnica previsto nos
documentos de Projeto é a EMATER, embora também conste a opção de assistência de
agentes privados, tanto empresas como ONGs e, em menor escala, de agências multilaterais
(IICA). Em alguns casos a assistência técnica é fornecida ou contratada diretamente pelo
Fundo, em outros fica a critérios dos beneficiários.

Finalmente é interessante observar que a maior parte dos Fundos não prevê a
disseminação de resultados. As exceções são os Projetos RESEX, PD/A e PCPR/PE.

13 Por exemplo,em algunsFundos se permiteo pagamentode alugueise saláriosplenos (que alguns
consideramum apoio institucional),enquantoem outrosnão se permite cobrir estesgastos.
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TABELA 6 - CARACTERISTICAS OPERACIONAIS
1.~~flJNDO~~ NUMEROI!OTÃL
VALOÚ
YLiOR

PCPRJPE

1997/98
PAC: 552
FUMAC: 39 e
FUMAC-P: 17
subprojetos

50 mil

IJS$ 36,7 mil

VÃE~~~~~X1~PO

de 10 a 25%
(trabalho,
equipamentos e
recursos
financeiros)

Infra-estrutura,
atividades
produtivas e
sociais

ANIA1S

Associações
comunitárias
legalizadas

Obras, equipamentos, implementos agrícolas,
material de construção, serviços,
assistência técnica e
legalização das
_____ associacões.

PCPR'RN

50 mil

de 10 a 25%
(trabalho,
equipamentos e
recursos
financeiros).

Infra-estrutura,
atividades
produtivas e
sociais

Associações
comunitárias
legalizadas

Obras, equipamentos,
implementos agrícolas, rnaterial de
construção, serviços, assistência

técnicae despesas
com legalização das
associações
Cédulada
Thla

1997/98

11,2 mil

SAT e SIC: 222
subprojetos

Fui~

1998/99
cerca de US$ 18

milhõesforam

t6

il

1_

5%
(trabalho, iniateriais
e recursos
financeiros)

SIC-infraestrutura e
atividades
produtivas
SAT- compra e
registro de terra
em áreas rurais

1

SIC-associações
legalizadas de trab.
rurais sem terra e prod.
ruTais de baixa renlda;
via doação.
SAT- não há
transferênciade recursos
para os beneficiários;
operaçãode crédito.

1

Cercade 16%

Infra-estrutura

(recursos
financeiros)

social, manejo de
produtoresagrícolas
recursos na-turais | legalizadas.No casode

1

|

eativída-des

SIC- obras,
equipamentos,
materiais, serviços e
assistência técnica
SAT- bens imóveis
rurais (terra)

Associações
depequenos Bens,materiais,
prpostasindividuais ou

insumos, serviços e
mão de obra.
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desembolsados para
subprojetos no
período

MYi
Pdlr
Pri~ural

PED

1997/99
cerca de US$ 16,5
milhões foram
desembolsados para
subprojetos no
período

1994/98
90 subprojetos

PÀIC

1997/98
146 subprojetos

Individual:
R$ 4 mil
coletivo:
R$ 40 mil para
todo o período
do Projeto.

Não há exigência de
contrapartida

produtivas
.
voltadas para
geração renda e
modernização
agrícola
Infra-estrutura
social básica e
geração de renda
(melhoria das
atividade produtivas existentes e
inclusão de no-vas
atividades
produtivas)

....
cormuritIis
osrecursosl
são geridospela UT.

Pequenos produtores
rurais, comunidades
indígenas e pescadores
artesanais que atendam
aos critérios de
elegibilidade definidos.

Obras,
equipamentos, bens,
materiais, serviços e
mão de obra

US$ 3 rilhões
por estado,
distribuídos no
máximo por 6
subprojetos.
Sem lirmite
fixo para os
subprojetos.

US$ 956 mnilpor
estado

30%/o
dos estadose
10% dos municípios
sempercentualfixo
para os
beneficiários(recursos
financeirose outros
recursosmenSuraveis
economicanente)

Variável de
acordo com a
região. Em sua
maioria, as atividades financia-das
foram: uso
sustentável dos
recursos natu-rais,
capacitação e
organização de
produtores.

Instituições, agências,
organizações públicas e
privadas, através dos
Programas Estaduais.
Para serem elegíveis os
Estados devem atender
a critérios ambientais
pré-estabalecidos.

Bens (inclusive
veículos, terrenos e
imóveis),
equipamento,
material
permanente,
material de
consumo, serviços e
consultorias.

R$ 150 mil

R$ 69,7 mil

Varia de acordo
com a atividade
financiada: 20%
para atividades
produtivas, sociais e
de infra-estrutura; e
10 /opara atividades

Atividades
produtivas,
sociais,
ambientais e de
infra-estrutura.

Entidades de representação dos beneficiários (associações,
cooperativas,sindicatose
federações).Subprojetos
ambien-tais e indígenas
podem ser propostos
por ONGs, com arxiia

Obras e instalações;
material de
consumo, serviços
de terceiros,
equipamentos e
mnaterial
permanente.

ambien-tais.(trabalho
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TOTAL
NUMEROVALOR'
i~~UNDQ~

~~~VALOR`

1997/98

R$ 150mnil

R$ 110 rmil

US$ 100mil
por ano, por
entidade,
podendo
envolveraté 3
prqjetos.*

US$ 42,1 mil

US$ 5 mnil

USS 3,7mil

191 subprojetos

DST/MADS 1993/98
444 subprojetos

FAP

1998/99
23 subprojetos

RESEX

Não há
| formulaçãode
subprojetos;as
atividadessão
| definidasa

_

e infra-estrutura)
Variaentre 10a
30%,de acordo
coma atividade
fmanciada.
(bensmateriaise
recursoshumanos)

ES.

WI)S.NI

`

:

ho
PADIC

VORETP

Atividades
produtivas,
sociais,
ambientaise de
infra-estrutura.

Não há exigênciade Intervençãocomportamental,
contrapartida.
préinformnação,
vençãoe assistência às populações
atingidaspela
DST/IIV/AIDS;
desenvolvimento
iinstitucionaldas
entidades
executoras.
Seminários,
50%/
pesquisaaplica(não há
da, treinamento,
especificaçãodo
articulação,
tipo de
produçãode
contrapartida)
materiaisde
divulgação,e
disseminação.
Não há exigênciade Regularização
fundiáriadas
1contrapartida.
Resex, gerenciamento ambiental,
| organização

-DESPÉSA

-ENTCDO

dosbefrici
Entidadesde representaçãodos beneficiários(associações,
cooperativas,sindicatos e federações).
Subprojetosambientais e indígenaspo-dem
serpropostospor
OINGs.
ONGse outras
entidadesda sociedade
civil semfins lucrativos
quetrabalhamna
prevençãoe assistência
às DST/IIV,'AIDs.

Obrase instalações,
materialde consumo,serviçosde
terceiros,equipamentoe material
permanente,despesasde viagem.

Equipamentos,
suprimentos,
prestaçãode
serviços,
consultoria,
treinamentoe
rnaterialde
divulgação.

Não há referência
Associações
nos documentos
comunitárias,ONGs,
disponíveis
movimentossociais,
sindicatos,associações
profissionais,entre
outrasOSCs.
Os recursossão
administradospelo
CNPT,não havendo
transferênciade
recursospara OSC.As

Bens,
equipamentos,
materialde
construção,
assistênciatécnica,
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partirde
planejam-ento
participativo
anual, sem
valor limite
por atividade.
PIYA

1995/99
134 subprojetos

Pequenos
projetos-- até
US$ 20mnil;

US$ 137,3mnil

Médiose
grandes- até
US$ 210 mil

PROBIO

1996/99

R$ 500 mil

R$ 417,9 mil

A contrapartidade
acordocomo valor
do apoio:até US$
45 nil -10%;de
US$ 45 a 80 mil 20%;acimade US$
80 mil- 30%.
(recursoshumnanos
e fmanceiros,
equipa-mentose
a eialpeimanente).
_
Minimode 25%

conmunitária,
infra-estrutura
social e atividades ligadasà
produçãoe
comercialização.

pulções alvo são
prestaçãode
grps extrativistasde serviços,víagens e
4 RESEXda Amazônia despesascorrentes.
(ChicoMendes,Alto
Juruá, CajarieRioOuro
Preto).

Preservação,
conservaçãoe
recuperação
ambiental,manejo
florestal,manejo
de recursos
aquáticose
sistemas
agroflorestais.

OSCssem fms
lucrativos,cooperativas
e associaçõesde
pequenosprodutores
que atendama critérios
de elegibilidadeprédefinidos.

Obras,
equipamentos,
suprimentos,
serviçosde
consultoriae custos
administrativos
(parcialnente).

Instituiçõesde ensinoe
pesquisa, órgãosde
gestão ambientale de

Bens,obrascivis,
consultoriae
despesascorrentes.

23 subprojetos

(recursos

Estudos,
diagnósticose
preparaçãode

(considerando

financeiros,

workshops por

recursos naturais,

apenaso
componenteB)

recursoshumanos
ou materiais,além
de outrosrecursos

biomas,bem
comoo monitoramentoda

empresasde iniciativa
privada,ONGs
ambientalistase

mensuráveis

implementação

movimentos sociais.

economicamente)

das estratégias
defmidas;pesquisa aplicadae
desenvolvimnento
de projetos
demonstrativos.

1996/99

Varia de
acordo com o

16 subprojetos

edital - em

R$ 220 mil
___

__

25% em média

Atividades de
conservação e uso

Empresas privadas,
OSCs sem fins

Bens, obras,

(recursos

sustentável da

lucrativos, coopera-

consultoria e

39
FUD

Út

TOTAL

: V

- :-VALOR,
VALOR,
SURPROEtOS
MXIMO
MEJ)I

geral não há
limitemáximo
prédeterminado,

VORE
L~IR4PRflflX

A
S
FINANCÁVEIS

financeiros,
biodiver-sidade,
recursoshumnanos pesquisaaplicada,
ou materiais,além
análisee estudo
de outros recursos de políticas,
mensuráveis
disseminaçãode
economicamente) experiências.

_______________________________________________________
____________________________________

Nota: * No AIDS il, o valor máximofinanciadofoi rcduzidopara R$ 50 mil/ano.

. .
ELLXVIS

ELEGIV~

tivas e associaçõesde
despesascorrentes.
produtores.Entidades
públicas,desde que em
associaçãocomas
primeiras.Cada Edital,
entretanto,pode defuiir
prioridadesespecíficas.
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TABELA 7 - SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS SUBPROJETOS

PCPR/PE

PCPRKRN

Cédulada
Terra

Tipo:preparaçãoe
implementaçãode
subprojetos
Valor:2% do valordo
subprojeto.

Contrata:UT, CMs e
associações
beneficiárias.
Presta:Pró-Rural,CMs
e prestadoresde
serviços.

SIM
i) estudode
desempenhofisico;
ii) avaliaçãode meio
termo;
iii) avaliaçãode
impacto

Tipo:preparaçãoe
de
imnplementação
subprojetos
Valor: 2% do valordo
subprojeto.

Contrata:UT
Presta:FETARN,
ONGsdo FOCAMPO
e IICA.

SIM
i) estudode
desempenhofisico;
ii) avaliaçãode meio
termo;
iii)avaliaçãode
uimpacto

Tipo: fortalecera
capacidadede
planejamentoe
implementaçãodas
associações
beneficiárias

SIM
Contrata:UT e
i) estudosespecíficos
associaçõesde
beneficiários
Presta:UT e
prestadoresde serviços ii) avaliçãode
impacto

A UT e os CMs
realizamo monitoramento dos subprojetos
FUMACe FUMAC-P.
No caso dos
subprojetosPACa
responsabilidadeé
exclusivamenteda UT.

Sim
A responsabilidadeé do PróRural.Não há informaçãode
comnovem sendo
iíplementada.

ii) meiodo
Projeto
iii) ao finaldo

A UT e os CMs
realizamo monitoramento dos subprojetos
FUMACe FUMAC-P.
No caso dos
subprojetosPAC a

Não
Apesar de não prevista,vem
sendo realizadapela
FETARNe Ongs,atravésde
eventosde dissemninação
estaduais e regionais.

Projeto.

responsabilidade é

i) sem
periodicidade
prevista
ii) anos 1, 2, 5,
10 e 20.

exclusivamenteda UT.
A responsabilidade
pelo acomnpanhamento
dos subprojetosé da
UT, que utiliza um
sistemainformacional
para cadastro de
informaçõese realiza
avaliaçãofisicaanual.

i) anual
ii) meio do
Projeto
iii) ao final do
Projeto.

i) anual

Não
Entretanto,o Ministérioda
Reformna
Agrária
disponibilizana internet
infornações sobre o Projeto.
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ASSISTÊNCA

.

-

VALR PRVISTOE<PRSTA

2000

Tipo: voltada para
organização dos
produtores, elaboração
de subprojetos,
avaliação sócioeconômica e
monitoramento sócioambiental.

PED

PAIC

A-

A DE AVYAI°ÇO
-|
FUDO IREVISTO

Presta: EMATER

Contrata: Prefeituras
Presta: Emater e
prestadores de serviços

Valor: 8% do valor do
subprojeto, sendo 2%
para elaboração e 6%
para sua
implementação.

Contrata: beneficiários
Presta: á escolha dos
beneficiários;,
exigência de que o
prestador de seiviços
seja credenciado pelo
i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PAIC.

S

MON, ,,

D

tI~4TO

R~SS--RVIST

E.QUE IP

Contrata:
Presta; EMATER

FUNPARANÁ

Alívio
Pobreza/

IS

NWA ?R
B

.

i) monitoramento
ambiental
ii) avaliação sócioeconômica;
iii) avaliação de meio
terrno;
iv) avaliação final
v) auditoria

i) não há
informação
ii) não há
informação;
iii) ano 3;

i) cada UT definiu sua
sistemática de
avaliação;
ii) avaliação de meio
termo;
iii) avaliação final

i) variável;

iv) ano 6;
v) anual.

ii) meio de
Projeto;
iii) final de
Projeto

Fiscalização realizada
por amostragem mensal
pela CODAPAR.
Monitoramento das
atividades de campo
realizado pela
EMATER.

Não

Fiscalização realizada
pelo Banrisul com base
em sistema mensal de
amostragem (10% dos
subprojetos).
Monitoramento das
atividades de campo
realizado pela
EMATER.

Não

Acompanhamento
fisico-financeiro
através de sisterna
informatizado, com
dados provenientes de
relatórios mensais e
anuais das
Coordenações
Estaduais.
Realizado pela UT
através de relatórios
mensais de prestação
de contas dos
subprojetos.

Não
Cada nível de
implementação realizou
atividades próprias de
disseminação, de acordo
com suas possibilidades, O
MMA elaborou publicações
e vídeos sobre o PED.
Não

l
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PADIC

Valor: 8% do valor do
subprojeto,sendo2%
para elaboraçãoe 6 %
para sua

Contrata:beneficiáríos
Presta:à escolhados
beneficiários.

i) relatóriosde
execuçãofisicofmanceiro;
ii) relatório de finalde

implementação.
Projetos da
Sociedade Civil
DST/AIDS 1

Tipo: treinamento e
cursos de capacitação

subprojeto;
iii) auditoria.
i) relatório de
acompanhamento
fisico-financeiro
mensal;
ii) relatório de
progresso
quadrimensal;
iii) relatório final

Contrata: Unidade de
Articulação

Não prevê assistência
técnica.

RESEX

Não
A CN DST/AIDs mantém
página na intemet para
divulgação do Projeto. A
Unidade de Articulação
edita um catálogo de ONGs.
Eventual-mente foram
promovidos seminários de

divulgação.

; _______.___________
_

FAP

Não

Contrata: CNPT/PNUD
Presta: extensionistas
da rede EMATER ou
prestadores de serviços.

i) avaliação de meio
termo;
ii) avaliação final.

i) meio do
Projeto;
ii) fim do
Projeto.

Contrata: Secretaria
Técnica
Presta: GAPEP e
consultores indicados
pelos subprojetos.

i) avaliação de meio
termo;
ii) avaliação final

i) meio de
Projeto;
ii) fim de
Projeto

Relatório de final de
subprojeto (prestação
de contas e atividades
realizadas)

Não

Realizado pela UCP
através de sistema
informatizado que
sistematiza relatórios
dos escritórios

Simn
Através da publicação de
boletim, folhetos,
participação em feiras e
eventos.

regionais.

PD/A

Tipo: elaboração e
implementação de
subprojetos.

Realizada pela
Secretaria Técnica com
base em: comprovação
mensal de gastos;
relatórios semestrais, e
visita de avaliação
anual.

Sim
Há um componente
específico no desenho do
Projeto destinado a essa
finalidade, voltado para a
realização de palestras,
cursos, seminários, boletim,
etc.
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TECNCAI PREVISTAS
--ASSISTENCIA
_'_____',..'__',

_

_

TIPO
PROBIO

"__

________

QIEMCONTRATA

Não está pr-evista
assistência técnica

A assistência técnica se
àquela
~~rcstringe
intemalizada dentro dos
subprojetos.

,____'___.___._

I>
LIÇO z.
~
FUND
PRWISO

A

_

_____________________

FIJNSIO~
FIJNBIO

A

Contrata: beneficiários
Presta: a critério dos
beneficiários.

__._____________:________-__________..____._

_

SM~Â
i) relatório de
progresso;
ii) avaliação de meio
termno;
ii) avaliação final
i) avaliação de meio
termno;
ii) avaliação fmnal.

________

DE
STMONI1UPAMEll
'
UBPROJETOS

Ç-IS
REULTADOS
,

j

''i'';`'''

,,PR`EVIST'I

RUNI

ii) meio de
Projeto;

i) r-elatóriosmensais de
prestação de contas;
ii) relatórios semestrais
e anuais de andamento;

iii) fim de Proj.

iii) relatório final.

i) semestral;

i) relatórios mensais de
prestação de contas;
ii) relatórios trimes-~
trais de andamiento;
ii) fim de
iií) visita de supervisão
Projeto.
iv)relatório e visita
opcional de final de
subprojceto;
v) auditoria anual por
_`:_____'"'_____-___________________ n.ostr,e,.
i) meio de
Projeto;

Não

Não
Mantém site de divulgação
na intemnet.Publica relatório
anual de atividades.

__-________;aniostra__em_
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TABELA 8 - NATUREZA DA PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVII, NOS FUNDOS

FUNDO3

Nível municipal - participação
de associações de beneficiários
e ONGs nos Conselhos
Municipais

NÃO

JPICPRIRN Nível estadual - participação
da FETARN e de ONGs no
Conselho de Desenvolvimento
Rural e na Unidade Técnica;
Nível municipal - participação
de ONGs, organizações dos
:movimentos sociais e
associações de beneficiários
nos Conselhos Municipais.

NÃO

Cédula da

Nível estadual- não está

NÃO

Terra

prevista a participação
Nível municipal -- prevista
participação de associações de
beneficiários via Conselhos
Municipais que, entretanto,
não vem operando.

PCPR/PE

NÃO

LIMTD
Alta concentração
no mecanismo PAC
onde não ocorre
participação. Apenas no F:UMACe
FUMAC-P a
participação pode
ocorrer via
representação nos
CMs.

LIIADLIMITADA
Apenas no caso
do FUMAC-P há
participação na
gestão através da
representação no
CM.

NÃO

SIM
Através das
representação nos
CMs e na gestão do
Fundos junto à UT.

SIM
A FETARN e
ONGs ligadas ao
FOCAMPO
participam da
gestão junto à UT.

SIM
ONGS atuam na
assessoria à equi-pe
central, na
mobilização ds
beneficiários ao
nível local e na
assistência técnica
aos CMs.

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

Especialmente
devido a
desconfiança e
tensão entre as
ONGs e a UT.

LIMITADA
No PAC essa
atividade é
atribuição da
UT. No
FUMAC e
FUMAC-P pode
ocorrer através
da representação
nos CMs.

NÃO
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FUNDO

mo.-.
-CiO-NAL-[
;-~~~~~

FUNPA
RANÁ

=0,wf....
, -

O desenhodo Projeto foi
baseado no modelodo PCPR.
Entretanto,esse desenhonão
vem sendo implementado.
Desde a fase de negociaçãodo
Projeto como BIRD, houve
mobilizaçãode OSCs que
buscavaminformaçõese
reivindicavama participação
no Projeto.Desde então essas
entidadesdenunciama
centralizaçãoe exclusãodos
movimentosdos espaçosde
participaçãopor parte do
governo estadual.

FO

..

L

_=

NÃO

_

~SÈLÇOD

EENOD
""

fl- N . -.

D PA

- ^--Dó

`

-

De acordocom
NÃO
documentode
Projeto, houve
participaçãodos
beneficiários
atravésdas
Avaliações
Participativas
Rurais, de estudos
de caso e de
gruposfocaispara
definiçãodo
públicoalvo.

-DASCIEDAD C-

IC
ET4

o-

ASSISTÊNCrIA
T

NÃO

NÃO

NICÁ,
--

MNTOI
.

NÃO

'AiÃO.
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FUiNDO
__
Alívio
Pobreza/
Pró-Rural
2000

Apesardo desenhodo Projeto NÃO
ter sido baseadono PCPR, a
percepçãodos atoresé de que
o caráterparticipativonão foi
implementadopeloantigo
governo.Este foi um dos
principaispontosde crítica dos
movimentossociaisao PróRural desde seu inicio.De
acordo com os movimentos
sociais,o Projetonão foi em
nenhummomentodiscutido
com a sociedadecivil
organizadanemcomos
beneficiáriose a participação
quando existe é pouco
representativa.Como novo
governoesse quadroestá
sendo modificado.

NÃO

NÃO

NÃO
NÃO
A estruturade
gestão definda
pelo novo
governoredefmea
composiçãodo
ConselhoSuperior
do Programa,que
passaa ter 16
representantesda
sociedadecivil
organizada.

NÃO
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_______$

f

PARTCIP
______

PED

:I

MODEÉQ

FUNDO

IO

i

______________

As organizaçõessociaise
ONGs deveriam participar na
identificação de PEDs,
elaborando propostas em
conjunto com as prefeituras
para habilitação nos Programas
Estaduais. Além disso,
poderiam entrar com
executoras e co-executoras das
atividades propostas. Embora
previsto no desenho do
Projeto, a participação da
sociedade civil no Comitê
Diretor não ocorreu.

>
v'.it.
ISTU.
CIONAL »iSRNHO DO.,
FUNO

______

NÃO

NÃO

-. IW1T

OA

E
í-EEA
SBROMJT-OS

Ã
"< <
GE~A~)
UNOTÉNC

NÃO

NÃO

«,5i

-

=E

_

A responsabilidade
pela seleção dos
Programnas
Estaduais coube à
coordenação do
PED. Entidades da
soc. civil
participaram em
processos de
discussão de
prioridades e
apresentação de
propostas para os
Programas
Estaduais.

t;

CIVIL

!,'"

STTEQA

NÃO

À OIO
AVLÇÂ

NÃO

As principais
prestadoras de
assist6encia técnica
foram as
EMATERs, que
entraram com
contrapartida dos
Estados.

_

1
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FFUNDO

PAIC

O PAIC tem em seu desenho a
proposta de participação
pantária sociedade
civil/governo em sua instância
deliberativa. Entretanto esse
modelo parece ter efetividade
limitada devido à cultura
política local, pouco
acostumada à formas
democráticas e participativas
de gestão, bem como pela
profunda carência de
capacitação da socíedade civil
local. De acordo com diversos
atores, o interesse
governamental na participação
de ONGs se limita a fins de
legitimidade política e não ao
efetivo controle social sobre a
as políticas públicas
relacionadas à gestão dos
recursos naturais em Rondônia.

NÃO

SIM
A sociedade civil
participou do
processo de
reformulação do
Planafloro que
resultou na
criação do PAIC,
bem como das
negociações para
a definição das
diretrizes gerais
de operação do
mesmo.

SIM
Através da
representação no
Conitê Diretor do
PAIC e na Câmara
Técnica

LIMITADA
Havia previsão de
participação
paritária governo
sociedade civil na
gestão do PAIC
(Comissão
Deliberativa) e
nos 3 núcleos
regionais.
Entretanto esta
participação tem
encontrado
restrições devido
à resistência do
governo e à
fragilidade das
organizações da
soc civil local.

LIMITADA
Embora
prevista, a
fragilidade da
sociedade civil,
tanto em termos
da articulação
interna quanto a
assistência
técnica,
prejudicaram
sua participação
no
monitoramento e
avaliação de
subprojetos.
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FUNDO

O

.

=X- P ARTIdll .

VO

. ;

.

D

0-

.-~

.~~~~~~~UD PADIC

DE PARTIIPÁÇO DASoie

OOgM~S

O governo questiona a
participação da sociedade civil
e parece impor sérias restrições
à mesma. Apesar de todas as
falhas, a avaliação do
FORMAD e da FETAGRI
indica que o PADIC
representou um avanço quanto
à participação da sociedade
civil, na medida em que
permitiu que esta ocupasse
espaços de deliberação e abriu
a possibilidade de ter acesso à
recursos. Entretanto, tanto o
governo quanto a sociedade
consideram que a estrutura do
PADIC deve ser reformulada.

NÃO

SIM
A sociedade civil
participou da
avaliação de meio
termo que
redundou na
criação do PADIC
e d grupo de
trabalho que
discutiu e
apresentou
propostas de
normatização do
Fundo.

:

I, .-

.Et -.zO&
' :S 0:ND

SIM
A responsabilidade
pela aprovação de
subprojetos é da
Câmara
Deliberativa, que
possui participação
da sociedade civil.
Entretanto há fortes
críticas de que a
Câmara Técnica,
na prática, é quem
detém poder
efetivo de seleção.

-

SIM
O modelo previsto
inclui a
participação
paritária da
sociedade civil na
gestão do PADIC
e do Prodeagro.
Entretanto, a
composição da
Cânmara
Deliberativa é
questionada, esta
não tem se
reunido e há fortes
restrições à
participação pelo
governo estadual.

`

ICA

SIM
As ONGs
participam do
processo de
capacitação das
lideranças para
apresentação de
subprojetos.
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Projetos
O modelo adotado para a
da
participação das ONGs foi a
Sociedade apresentação e execução de
Civil
subprojetos selecionados a
DSTI;AIDSI partir de processo de
concorrência. Não foi incluída
a participação formal de ONGs
em qualquer instância
deliberativa. Apesar disso,
fala-se em parceria entre
governo e sociedade civil e há
concordância de que a
experiência foi inovadora e
representou um avanço na
colaboração entre o governo e
as ONGs.

SIM (?)
Há um
componente
de
desenvolvim
ento
institucional
no Fundo.

NÃO
Alguns
especialistas de
ONGs,
universidades e
instituições de
pesquisa foram
contratados como
consultores, para
contribuir na
elaboração d
documento de
Projeto.

FAP

NÃO

NÃO

A permanênciada
representação da sociedade
civil (Rede Brasil) no Comitê
ainda está em discussão, já que
não existe consenso sobre a
conveniência dessa
participação na coordenação
atual da Rede. Para o BIRD o
modelo é importante no
sentido de contribuir para
mudar a imagem do Banco
junto à sociedade, bem como
para mudar a imagem de
entidades da sociedade civil
junto a setores mais duros do
próprio BIRD e do governo.

NÃO
A responsabilidade
é do Comitê
Diretivo Externo
de Avaliação e
Seleção, formado
por indivíduos
sobretudo do meio
acadêmico.

NOÃONÃO
A Coordenação
Nacional de DST/
AIDs é
responsável pela
gestão. Esta conta,
apenas, com
instâncias ad hoc
de assessoria, que
contam com a
presença de
membros da
sociedade civil.

SIM

NÃO

A participação
ocorre via Comitê
de Seleção,
composto por 3
representantes do
BIRD, 1 do
governo e 1 da
sociedade civil.

A responsabilidade
é da Unidade de
Articulação.

A
responsabilidade
é da Unidade de
Articulação.

NÃO

NÃO
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FUNDO

MODELO
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.FORMAS

PARTI~~WX~IYO INSTITIJ-_____
,1ON~

_ =_oSENJO

DE PARTIPA
DO :

SEL

I

DE

FUNDO,1SRRJEO

RESEX

______

O desenhodo RESEXbaseiase no conceitode gestão
compartilhadacomas
associaçõesde moradoresdas
RESEX. Um dos principais
obstáculospara melhor
funcionamentodestemodelo
parece ser a falta de
capacitaçãodas populações
beneficiárias.Há críticasdos
beneficiáriosde que a
participaçãovia Comitê
Consultivoé pouco eficaze há
expectativade maior
autonomiana gestãodos
recursos.Apesardisso o
RESEX, como o PDA, é visto
como o braço bom do PPG7
pelo fato de ambos
beneficiaremdiretamenteas
populaçõesalvo e terem
caráterparticipativo.

SIM
NãO
Há apoio
institucional
para as
associações
de moradores das
RESEX,
instâncias
básicasdo
modelode
gestãocompartilhada
que orienta
o Projeto
RESEX.Há
um componentecom
essa
finalidade.

Não há elaboração
de subproietos.As
atividadesprioritáriassão
definidasatravésde
planeja-mento
participativocom
as associações.As
unidadesde
implementaçãodc
Projeto,que atuam
a nívellocal,
devemoperarnum
modelode gestão
compartilhadacom
as associações,
mas acredita-seque
o processo
participativodeva
ser aperfeiçoado.

.

_____

AS~
UD

ÉNC

O CNPTé a
NÃO
instância
executivado
fundo. Esteé
assessoradopelo
ComitêExecutivo,
quepossui
representantesda
sociedadecivil.

NT
VLAX

SIM
Atravésde
representantes
das entidadesda
sociedadecivil
no Comitê
Consultivo,
responsávelpor
atividades
periódicasde
avaliaçãoe
monitoramento
da implementaçãodo Fundo.
O CNS tema
funçãode
acompanhare
monitorara
execuçãodo
RFSEX.
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,PD/A

A estrutura do PDA é vista

SI-M

SIM4

SIM

SIM

SIM|

comouinavançono desenho

O PD/A

A pressãodas

Atravésda

O PD/A

As redesde OSCsI

participativo e modelo de cogestão a ser seguido e
intemalizado em políticas
públicas.

possui um
componente
voltado
especificam
ente para o
fortalccimen
to institucional das redes
GTA e
p RMA,
a fim
de
possibilitar a
participação
e atuação
das mesmas
na co-gestão
do Furndo.

OSCs nacionais à
época da criação
do PPG7
redundou na
definição de urna
estrutura mais
participativa e
transparente do
PDA.

representação da
sociedade civil
organizada na
Comnissão
Executiva,
responsável pela
análise e aprovação
de subprojetos.

estabelece relaçao
paritária entre
governo e redes
de entidades da
sociedade civil na
Comissão
Executiva, de
forma a integrar a
representação dos
interesses da
população
beneficiária no
Fundo através das
cntidades de
representação nas
regiões da
Amnazônia(GTA),

podem indicar
entidades e
consultores
individuais para
prestação de
assistência técnica.

l

e da Mata

5

(RMA).
___________________________
__________- ________________
I ____________________Atlântica

PROBIO

r

A participaçãoda sociedadeno NÃO
estabelecimento e definições
de diretrizes e açõesreferentes
ao PROBIO se dá através da
1
Comissão Coordenadora (CC)
do PRONABIO, que possui 6 1
representantes do governo e 6
da sociedade civil.

1NAO

SIM

SIM

Através da
|
críticas sobre a
baixa participação
participação na
Comissão
da Comissão no
Coordenadora,
estabelecimento
de diretrizes e
responsável pela
análise e seleção de políticas mais
subprojetos.
abrangentes para
o Fundo, ficando
sua participação
|iais restrita à

seleçãode

subprojetos.

_

Não é pTrevista
assistência técnica,

L_5
QNÃO

Essa atribuição é
da Secretaria
Técnica.

FUNDO
z

,

<- MODELO)EI.POIO
A T CW T V

FORMAS 1DFPARTICIPAÇÃO DA SOCIEDAI)CIVIL
,

NST .I T Oz-NAL

FUNBIO

. - - : : - - ;/:i k
A estratégiade criaçãodo
NÃO

FUNBIO visou constituir um
Fundo desvinculado da
estrutura governamental e
voltado para atrair o setor
privado para a conservação e
uso sustentável da
biodiversidade. Por esse
motivo, o governo é
representado de fonna
minoritária no Conselho
Deliberativo (CD), que é
composto majoritariamente por
membros dos segmentos
empresarial, académico e de
ONGs. Pelo mesmo motivo,
optou-se por sediá-lo em uma
fundação de direito privado
sem fins lucrativos. Há uma
percepção de que o FUNBIO,
enquanto fundo ambiental de
caráter privado, é um modelo
inovador, importante para o
país, permitindo maior
flexibilidade e agilidade em
suas operações, ao mesmo
tempo em que chama o
envolvimento de diferentes
setores relacionados à
|_________ |biodiversidade_no_país.
l

--

.

_

_

_

_

b

_

_

_

_

:

_

_

-NSÉLEÇÃODE
DE. - - :SUBPR JE:TO
SIM
SiM

]-ESENIO

- .
SIM

_

J)

Através da
participação no
Grupo Consultivo
e no CD, que
contribuíram para
o detalhamento
das diretrizes de
operação do
Fundo.

Através da
representação no
CD e na Comissão
de Fomento,
responsáveis pela
seleção de
subprojetos.

_

_

_

-

_

O modelo
participação do
FUNBIO está
centrado em seu
CD. responsável
pela definição da
estratégia e da
política geral do
Fundo. Existem
ainda o Comnitê
Executivo e as
Comissões
Temáticas, com
atribuições
específicas em
termos de
planejamento,
captação de
recursos, finanças,
fomento,
acompanhamento
e avaliação de
subprojetos do
Fundo.

1

l

_

_

;

_

_

:

ASSISTÊNCI
- -TCNICA
E{

ODO

l

1

-- ;

z

-- =~
``
:.V::-.

MONITOIeS
-AV:TLCÃ

Não está prevista.

SIM

Apesar disso, a
Secretaria
Executiva vém
apoiando os
beneficiários na
preparação de
planos de trabalho,
prestações de
contas e na
superação de
problemas na
implementação dos
subprojetos.

Através da
participação na
Comissão de
Acompanhament
o e Avaliação,
responsável pela
supervisão das
atividades
desempenhadas
pela Secretaria
Executiva do
Fundo.
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3. CONCLUSÕES

Estas conclusões sintetizam os aspectos mais relevantes dos estudos sobre cada um
dos 14 Fundos analisados. Refletem, dessa forma, a percepção dos atores entrevistados,
bem como o resultado de avaliações anteriormente realizadas. Para a melhor compreensão
dessas conclusões é recomendável a leitura desses estudos, que se encontram sistematizados
na Parte II, Capítulos 1 a X.

3.1 - Relação dos Fundos coni as Políticas do Banco Mundial e Doadores
1.

Os entrevistados raramente tinham algo a dizer sobre as políticas do Banco Mundial,
que parecem não ser do conhecimento dos atores envolvidos nos diferentes níveis de
implementação dos Projetos, inclusive nas instâncias centrais. Na maior parte dos casos
o Banco Mundial parece ser visto apenas como financiador, sem que haja percepção ou
mesmo questionamento por parte dos atores, mesmo de técnicos do governo, sobre as
políticas que informam suas ações na esfera dos Projetos sociais e ambientais no Brasil.
Surge, desta forma, a indagação de até que ponto o Banco Mundial vê os atores sociais
nacionais como interlocutores e parceiros efetivos na definição de suas políticas de
financiamento no país.

2.

Talvez a política do Banco Mundial mais visível para os atores entrevistados seja a de
ajuste macroeconômico, sendo recorrentes as referências aos Fundos voltados para o
alívio à pobreza, como parte das políticas compensatórias. Entretanto, para muitos
representantes da sociedade civil e de setores do próprio governo, há uma contradição
entre os princípios que orientam a política do Banco Mundial no nível global - de
ajuste macroeconômico com reflexos recessivos que agravam a exclusão social e a
miséria - e os que orientam a sua ação no nível local - pautados na busca da

sustentabilidade e do desenvolvimento participativo.
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3.

Outra forma de ver essa questão é a percepção de que, apesar da contradição aparente,
os Fundos de alívio à pobreza são parte integrante das políticas de ajuste econômico e
de reforma estrutural, amenizando a deterioração social e econômica da população que
vem no bojo desta reformas, tal como assinalam diversos documentos do Banco
Mundial.

4.

Alguns atores levantam um outro aspecto da questão. Argumentam que, como os
Fundos Sociais são implementados no contexto das políticas compensatórias surgem
no contexto da precarização do Estado e de redução dos investimentos em políticas
sociais, restringindo-se a amenizar os efeitos nocivos do ajuste. Ressaltam, nesse caso,
uma contradição entre o ideal de sociedade que pareceria transparecer dos desenhos
participativos dos Fundos Sociais, e a sociedade precarizada em seus direitos sociais
que esses Fundos não são capazes de reverter.

5.

O Projeto Cédula da Terra é com certeza aquele onde a política do Banco Mundial em
que o Fundo se insere, é mais conhecida e presente nos debates entre os atores
envolvidos. Esta política se enquadra na mudança dos padrões de aquisição da terra até
então vigentes no processo de reforma agrária no país, baseada na desapropriação, para
a compra do imóvel rural no mercado. Os atores ligados aos movimentos sociais no
campo têm reagido fortemente a essa política, num quadro onde o conflito é a marca
das relações entre estes e o Banco Mundial/govemnobrasileiro.14

14 Neste caso,

o foco da discussãonão é aspectos da gestão, operacionalizaçãoou desempenhodo

Fundo SIC/Cédula da Terra, mas sim a própria política que o fundamenta. Na perspectiva dos atores da
sociedade civil, o Cédula da Terra revoga, na prática, uma das principais conquistas sociais inseridas na
Constituição Brasileira e relativa à exigência do cumprimento da função social da terra pela propriedade
privada no campo. O Cédula, através da opção pelo mercado em detrimento de uma política fundiária centrada
na desapropriação pela fumção social da terra, estaria beneficiando diretamente os latifúndios improdutivos
que estariam sendo transformados em ativos financeiros, ao passo que os trabalhadores sem terra estariam
contraindo dívidas que não teriam capacidade de pagar, agravando ainda mais a situação de pobreza no
campo. Essa situação de conflito motivou inclusive, em 1998 e 1999, dois pedidos de investigação do Cédula
da Terra junto ao Painel de Inspeção do Banco Mundial. O Banco Mundial e o govemo contra argumentam de
que o Cédula seria apenas um mecanismo complementar, e não substitutivo, aos programas de reforma agrária
por desapropriação executados pelo INCRA e pelos govemos estaduais. A decisão do govemo e do Banco
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6.

É percepção de alguns atores, compartilhada pelos relatórios do Fundos, que o Banco
Mundial, quando desenha e implementa sua política de participação, pressupõe a
existência de sujeitos sociais com condições mínimas de capacitação e organizaçâo
social. Como no Brasil esses sujeitos são em geral precarizados, o mundo ideal de
participação desenhado nos documentos de projeto do Banco Mundial, costuma colidir
com o mundo real das relações sociais, marcado por práticas patemalistas e
clientelistas.

7.

Uma conseqüência direta desse comportamento aparece nos resultados de praticamente
todos os Fundos analisados. Ou seja, o desenho participativo funciona melhor quando
já existe organização social prévia; nos demais casos este desenho não é capaz, por si
só, de assegurar o funcionamento efetivo das estruturas de participação definidas, nem
de superar o poder das relações sociais tradicionais. Uma alternativa para minimizar
esse problema seria prever recursos específicos, quando do desenho dos Fundos, para
capacitação e fortalecimento da organização local, o que aparece como demanda das
ONGs. Estas afirmam que o Banco Mundial deixa a responsabilidade pela capacitação
das populações pobres para as entidades de intermediação, mas não prevê recursos para
isso. 15

8.

É presente entre críticos da sociedade civil, a percepção de que a concepção de
participação aplicada aos Fundos sociais pelo Banco Mundial é mais orientada pela
racionalidade econômica - a boa aplicação de recursos - do que por uma visão
democrática que indique que projetos de desenvolvimento devam contemplar
necessariamente a participação dos beneficiários e de entidades organizadas da
sociedade civil.

16

Mundial de propor o Banco da Terra antes do término do projeto piloto e de sua avaliação,aparentemente
contribuiupara o acirramentodo debatepolítico e ideológicoe para o obscurecimentoda discussão.
15 Um modelo onde a parceria entre Banco Mundial, governo local e entidades de intermediação
parece estar contribuindopara superar a fragilidadeorganizativadas populações locais, é o PCPR do Rio
Grandedo Norte.
16 Ver a esse respeito,por exemplo, Cap. IV, pg.141.
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9.

É interessante notar que quando existem situações de forte restrição à participação da
sociedadlecivil nos Projetos por parte do governo federal ou dos governos estaduais,
em geral as entidades de representação dos movimentos sociais e das ONGs realizam
denúncias junto ao Banco Mundial, exigíndo maior transparencia e a implementação da
estrutura participativa desenhada nos Projetos.

A resposta do Banco, contudo, é

variável de acordo com cada situação específica.'7 Alguns valorizam a postura
assumida pelo Banco Mundial de atuar, no jogo de relações entre os atores envolvidos
em certos Fundos, como mediador e, até mesmo, interlocutor entre as organizações da
sociedade civil e instituições governamentais, enquanto outros consideram que esta
ação foge à sua função no processo.

10. Embora haja relativo consenso entre

Banco Mundial, governo e sociedade civil

organizada quanto à necessidade de organização e participação dos trabalhadores rurais
para uma transformação da realidade atual de pobreza, as concepções, modelos e
propostas de organização de cada um são por vezes muito distintos.

11. A política do GEF, doador dos recursos do PROBIO e FUNBIO, em geral é pouco
conhecida e referenciada pelos seus beneficiários.

12. A ação do PPG7 é, ao contrário, bastante presente na percepção dos atores. O apoio aos
Projetos PD/A e RESEX é valorizado pela maioria dos atores entrevistados que os
consideram o "braço bomr" e eficiente do PPG7, por terem caráter participativo e por
beneficiarem diretamente as populações alvo. Critica-se, contudo, o baixo nível de
influência do PPG7 na definição de políticas públicas de corte ambiental que dêem

17 Tanto no Planafloro/PAIC quanto no Prodeagro/PADIC, o Banco Mundial interveio nas
negociações julto aos governos estaduais e atualmente é visto por entidades da sociedade civil local como um
aliado frente aos govemnosestaduais, na busca pela ampliação dos espaços de participação da sociedade civil e
no cumprimento das ações relativas ao desenvolvimento sustentável previstas no Projeto. Já nos casos do PróRural e do Funparaná, onde críticas semelhantes ocorreram, não houve uma ação do Banco Mundial de
diálogo e aproximação com as entidades da sociedade civil, que permnaneceramalijadas do processo. No
Cédula da Terra, o Banco Mundial tem adotado uma postura distinta com relação às entidades de
representação dos movimento sociais e das ONGs a nivel nacional/estadual e local e agido no reforço às
posturas do governo federal.
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suporte e viabilidade aos projetos demonstrativos apoiados. A ausência de uma ação
direta nesse sentido é vista como um de seus pontos fracos, que estaria contribuindo
para o baixo nível de sustentabilidade dos subprojetos após o término do apoio.

3.2 - Relação dos Fundos com Políticas Públicas

15. Diversos atores acentuam que os Fundos sociais, por operarem, com poucas exceçoes,
de forma bastante isolada das demais públicas e por concentrarem-se em ações
pontuais, não garantiriam uma ação continuada e capaz de garantir o atendimento dos
direitos sociais de caráter universalizante no país. Sua ação, nesse sentido, seria
limitada e muitas vezes de pequena eficácia, e não substituiria políticas de
desenvolvimento social nacionais, nem programas mais amplos de combate à pobreza,
que pennaneceriam tarefas imprescindíveis do Estado.

16. Outro aspecto apontado nas análises dos Fundos Sociais é o contraste entre a
fragilização das instituições e políticas páblicas em conseqüência do ajuste econômico
e o fortalecimento das organizações de base locais favorecendo sua emergência como
protagonista e gestora, que resulta das açoes compensatórias implementadas pelos
Fundos.

17. Uma característica negativa recorrentemente apontada em parte Fundos analisados é a
pulverização dos recursos e a fragmentação de iniciativas. Outra é o seu isolamento de
outros programas e instrumentos de políticas públicas, sejam locais, regionais ou
estaduais. 18

1s

Ver, por exemplo, a esse respeito Cap.I, pgs.19/20; CapIV, pgs.141/142; e Cap.VI.
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18. O fato da maioria dos Fundos atuar de forma fragmentada e isolada, parece gerar um
duplo efeito desfavorável: por um lado, reduz a eficácia, o impacto potencial e a
sustentabilidade das iniciativas apoiadas19; por outro, faz com que a influência dos
Fundos sobre

as políticas públicas seja limitada, mesmo considerando-se aqueles

Fundos portadores das inovações e experiências mais bem sucedidas.2 0

19. Na opinião de muitos entrevistados, os Fundos adquirem maior capacidade de
contribuir para o processo de construção da cidadania, para o desenvolvimento social e
para a sustentabilidade ambiental quando conseguem criar uma boa sinergia com
políticas participativas em nível estadual, regional e municipal. Nesse sentido, há uma
grande convergência de opiniões sobre a necessidade de promover maior abertura dos
Fundos, com vistas a evitar a pulverização de subprojetos e seu insulamento em nível
municipal e a criar articulação dos Fundos com outras políticas e projetos
governamentais voltados para finalidades afins, onde as demandas e carências das
comunidades sejam inseridas e articuladas dentro programas de ação estratégica de
alcance regional ou estadual.

20. Nos Fundos com repasse de recursos para o nível municipal, a iniciativa de alguns
municípios beneficiários de se associarem para apresentação conjunta de propostas foi
destacada como um avanço neste sentido. A despeito das dificuldades de coordenar
interesses de gestões com orientações políticas muitas vezes distintas, a expectativa é

9 As entidades de representaçãodas populaçõesextrativistasvêem o RESEX, por exemplo, com
possibilidades muito limitadas de replicação e a sustentabilidade das Reservas Extrativistas, como meta longe
de ser alcançada, na ausência de uma política govemamental que apoie uma estratégia de desenvolvimento da
Amazônia e de uma política mais amrplade valorização da economia extrativista.
20 No caso do PDA, por exemplo, ressalta-se a necessidade de criação de parcerias com prefeituras
locais e govemos estaduais, de forma a romper com a situação de isolamento, frágil articulação, e algumas
vezes oposição e concorrência, das iniciativas apoiadas com políticas públicas. Indica-se, ainda, que esta
situação de fragmentação fragiliza não apenas os subprojetos apoiados, como também dificulta a contribuição
que estas experiências poderiam dar na construção de uma estratégia de desenvolvimento regional. Ver Cap
IX, pgs 310/311 e 318.
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de que esse novo enfoque contribua para elevar o impacto das ações e de suas
possibilidades de integrarem-se a políticas de desenvolvimento regional.

21

21. Alguns atores ressaltam o caráter estratégico dos Fundos para a implementação de um
novo tipo de atuação político-administrativa por parte do Estado, caracterizado por
formas participativas e descentralizadas de gestão. 22

22. Alguns Fundos são apontados também como mecanismos inovadores no estímulo a
processos participativos de definição de políticas públicas, abrindo espaço político e
gerando condições financeiras para que o governo e a sociedade civil organizada atuem
em parceria na tomada de decisões sobre ações prioritárias a serem desenvolvidas. 23

23. O desenho dos Fundos, inspirado em noções como as de participação, gestão
compartilhada e parcerias, nem sempre corresponde à cultura política e gerencial dos

21 Este foi o caso, por exemplo,do consorciamentode municípiosno PED do Rio Grande do Sul e da
agregaçãomunicipalem tomo de mnicrobacias
no caso do Funparaná.
22

As análisese os entrevistadosparecem coincidirna avaliaçãode que o PCPR tem características

particulares que permnitemvê-lo como um programa estratégico de apoio à transição para um novo padrão de

atuação político-adninistrativa.O que o tomaria adequado à reforma do Estado e à modernização
institucional. Padrão este que se pauta por formas descentralizadas e participativas para implementação de
políticas públicas, que devem contar com a parceria da sociedade civil, através de suas organizações
autônomas. Ou seja, através o envolvimenito das associações comunitárias e dos Conselhos Municipais, o
PCPR não só estaria estimulando o associativismo e a participação político-social das populações pobres
rurais, mas as estaria também capacitando-as para o exercício do poder dentro de um novo modelo de
gerenciamento dos futuros programas de desenvolvimento rural.
23 Operando um Fundo composto por recursos do GEF e do governo federal, o PROBIO tem como
missão apoiar o governo e a sociedacdena tomada de decisão sobre políticas de conservação e uso sustentável
da diversidade biológica, propiciando parceria entre os setores publico e privado. Dentre as atividades
desenvolvidas, destaque especial é atribuído aos workshops realizados por bioma, que têm envolvido a ampla
participação de especialistas, ambientalistas, ONGs e outras pessoas e entidades envolvidas com o tema, e
têm por objetivo subsidiar a elaboração da política nacional de biodiversidade. A intenção do MMA de
incorporar os resultados dos workshops na orientação da política de biodiversidade, teve como primeiro
resultado concreto a assinatura de termo de compromisso para a formulação e implementação do Plano
Integrado para os biomas Pantanal e Cerrado. Firmado o termo de compromisso foi criado, por portaria
mninisterial,um grupo de trabalho com representantes de ONGs, setor acadêmico e setor empresarial com a
finalidade de propor e acompanhar o desenvolvimento da estratégia e do Plano de Ação para os referidos
biomas, estendendo o desenho participativo à fase de acompanhamento do desenvolvimento da política.
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estados e/ou dos municípios em que atuam.24Apesar disso, em muitos casos, embora
não tenham conseguido mudar profundamente esta realidade, parecem ter criado uma
tensão produtiva, ajudando a desinstalar certas práticas paternalistas e centralizadoras.
25

24. O avanço na direção de consolidar e aprofundar uma nova cultura participativa parece
depender, em grande medida, de uma ação continuada, que propicie um período de
atuação capaz de

favorecer a internalização do marco político participativo nos

contextos estaduais e locais.

25. Em termos dos Fundos ambientais, ainda parece haver insuficiente sensibilidade por
parte dos governos estadual e municipal para ações voltadas para a promoção do
desenvolvimento sustentável. Para que possam ser internalizadas, sobretudo pelos
atores locais e regionais, as ações voltadas para questões ambientais necessitam de
continuidade e prazo mais longos de maturaçào. 26

26. E recorrente o problema de atraso no desembolso de recursos de contrapartida para os
Fundos por parte dos governos estaduais e também do governo federal. Esta situação

24Cita-se

comoexemploo caso do PED em várias regiões.Ver CapV,pgs 184/185.

25 Como exemplo, cita-se a grande desarticulação e até contradição entre as propostas do
PAIC/Planaflor-o e PADIC/Prodeagro, voltadas para a participação e o gerenciamento de recursos naturais
visando o desenvolvimento sustentável, e os objetivos de outras políticas setoriais e projetos govemamentais
de Rondônia e Mato Grosso. Apesar das propostas dos Projetos serem considerados um avanço, a realidade
das forças políticas nos estados referidos vem dificultando a implementação de programas voltados para as
populações tradicionais e para os pequenos agricultores, baseados na participação e em planos locais de
desenvolvimento sustentável, tal como originalmente previsto no documento dos Projetos. A criação do PAIC
e do PADIC não representou uma solução para a forte influência de grupos políticos doninantes sobre a
implementação dos Projetos nem sobre as políticas públicas relacionadas à utilização de recursos naturais em
Rondônia e no Mato Grosso. Apesar disso, há concordância que a criação do PAIC e do PADIC significou um
avanço no quadro de gestão centralizada que caracteriza a maioria das políticas e programas governamentais
relacionados com os setores populares nestes estados.
26 No PED, por exemplo, a percepção é de que a incorporação dos valores ambientais foi periférica e
instrumental, já que sua duração foi curta demais para garantir uma mudança permanente na cultura local.
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gera restrições à operação dos Fundos e sérios problemas para os subprojetos, que têm
sua implementação comprometida.2 7

3.3 - Gestão

27. De forma simplificada, pode-se dizer que existem, nos Fundos analisados, duas
estruturas básicas de gestão. A primeira, relaciona-se diretamente com o processo de
descentralização, motivado pela mudança constitucional de 1988, e ocorre através da
transferência de recursos e de responsabilidades do governo federal para com os
governos estaduais e municípios. Este modelo de descentralização tem como unidade
. 1 . ~28
básica os Conselhos Municipais e as associaçoes. comunitarias.

28. A segunda, implica na institucionalização de fóruns participativos de decisão. Não
contempla, no entanto,

uma descentralização para o nível local. Ao invés da

descentralização, prevê-se a criação de instâncias deliberativas que, além do governo,
contemplam a participação de entidades da sociedade como: ONGs, movimentos
sociais, entidades de representação sindical e empresarial, entre outros. Assim, a gestão
dos Fundos continua a ser realizada no âmbito federal ou estadual, mas conta com uma
estrutura deliberativa voltada para pennitir a representação dos interesses da sociedade
civil e dos beneficiários. 29

27 No caso do PAIC,por exemplo,dos 59 subprojetosaprovadosem 1997,menos da metade (45,8%)
havia recebidoa segundaparcela de desembolsoaté o final de 1999.No Funparaná,a crise fiscal do estado
tem causado a interrupção dos desembolsosdos subprojeto, desgastandoa credibilidade do Projeto na
comunidadee comprometendoseriamenteo desempenhodas atividades apoiadas.O mesmoproblema vem

ocorrendo com o PADIC ( Cap.VI, pg.23 1).
28 Neste caso estão os fundos relacionados com o alívio a pobreza rural (PCPRs, Pró-Rural,

Funparaná e Cédula da Terra), bem como o PED.
29

Enquadram-se neste formato o PAIC, PADIC, PD/A e PROBIO.
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29. Em ambas as fonras de gestão, a proposta de ampliar a participação na estrutura
decisória dos Fundos ganha contornos e eficácia diferenciados, que variam de acordo
com o formato proposto, os contextos específicos e com as relações sociais e políticas
entre os atores envolvidos. 30

30. A título de exemplo, o processo de descentralização no formato FUMAC e FUMAC-P
é mais profundo do que no PAC, sendo que no FUMAC-P os Conselhos Municipais
assumern, inclusive, a gestão financeira dos recursos. Nos Fundos onde há a
institucionalização de fóruns paiticipativos de decisão, a composição e o peso da
participação da sociedade civil prevista são bastante variáveis. No PD/A configura-se
um formato de co-gestão, no FlUNBIO predomina a participação da sociedade civil,
enquanito no AIDS/DST a participação não governamental se restringe ao comitê de
seleção de subprojetos no qual participam especialistas da área.

31. Existe consenso de que a descentralização é importante 31, mas manifesta-se a
preocupação com a excessiva pulverização e fragmentação das ações. Assim, tal como
já mencionado, acredita-se que, no processo de descentralização, deve-se garantir a
inserção dos subprojetos nos marcos de prioridades definidas através de planos de
desenvolvimento regionais e

sua articulação com outros progranias e políticas

públicas, de forma a romper com isolamento das ações e elevar suas possibilidades de
sustentabilidade a médio e longo prazo.

30 Importante salientar que o DST/AIDS 1não se enquadra em nenhuma dessas estruturas, na medida
em que não prevê descentralização nem a criação de uma instância deliberativa participativa. As ONGs
participam apenas na apresentação e execução de subprojetos, e pessoas de notório conhecimento são
convidadas a integrar a comissão de seleção de subprojetos. A proposta do DST/AIDs 11, porém, incorpora a
estrutura de descentralização para estados e municípios.
31 Vale ressaltar, contudo, que no caso do DST/AIDS II, a opinião tanto da instância executiva
quanto de entidades da Sociedade civil organizada é de que a descentralização de recursos financeiros e do
processo de seleção dos subprojetos para os níveis estadual e municipal deve ser analisada com cuidado pelos
riscos que envolve, tanto em termos administrativos, quanto pela maior exposição à influências políticas
locais. Argumentamn,assim, que a descentralização deveria ser acompanhada do desenvolvimento de novos
mecanismos de controle social.
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32. A descentralização de recursos para o nível local não garante por si só a
democratização da alocação e do uso de recursos. Cresce a percepção de que é preciso
estimular a organização social e disponibilizar recursos com essa finalidade específica.

33. O PCPR, por refletir o acúmulo de 25 anos de experiência dos Programas de Combate
à Pobreza no Nordeste, serve hoje de referência ao Banco Mundial para a criação de
projetos semelhantes em outras regiões e em outros setores da sociedade.

32

As várias

refornulações por que passou, revelam uma tendência crescente de descentralização,
associada à busca de uma metodologia participativa que procura estimular o
associativismo e a organização das comunidades rurais.

34. Há uma crítica bastante forte nos PCPRs, tanto por parte das Unidades Técnicas quanto
da sociedade civil, em relação à manutenção do PAC enquanto mecanismo de repasse
de recursos para as Associações, visto ser um instrumento poderoso para a manutenção
do clientelismo e da política de favorecimento no meio rural.3 3 Apesar de também
estarem expostos à manipulação político-eleitoreira, os mecanismos FUMAC e
FUMAC-P têm se mostrado menos vulneráveis a esse tipo de influência. Por outro
lado, a gestão central do PCPR/RN, da qual participam a FETARN e um fórum de
ONGs, é apresentada como um diferencial em relação aos outros PCPRs. Este modelo,
por sua vez, vem despertando interesse do Banco Mundial e de setores do governo.3 4

32 No caso dos Fundos aqui analisadosesta influênciaestá presente no Pró-Rural2000, Funparaná,
PADIC e PAIC.

33 O PAC, na medidaem que cria um distanciamentoentre beneficiáriose UnidadeTécnica,abre um
espaço que acaba sendo ocupadopor políticose intermediários,favorecendoa manutençãodo clientelismoe
da política de favorno meio rural. Além disso, é apontadoque a operaçãovia PAC em geral causa sobrecarga
operacionale pouca agilidadeà UT.
34 Este aspectofoi destacadono seminário`InteraçãoBanco Mundiale Organizaçõesda Sociedade
Civil no Meio Rural do Nordeste",realizadoem Natal, de 04 a 06 de agosto de 1999,do qual participaram
representantes do Banco Mundial, representantes das Unidades Técnicas dos 8 estados que participam do
PCPR, dirigentes de Federações Elstaduais de Trabalhadores Rurais na AgricultuLra (FETAGRIS) e
representantes de ONGs.
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35. A implementação do processo de descentralização, a partir da mudança constitucional
de 1988, vem gerando a criação de uma multiplicidade de Conselhos Municipais, os
quais em geral estão diretamente associados aos Projetos que os originaram. Na
ausência de uma política específica, estes Conselhos tendem a uma grande
desarticulação entre si, funcionando independentemente e sem interação uns com os
outros. Não chegam, dessa maneira a se constituir como instâncias autônomas de
gestão local da comunidade, para além de sua inserção específica num ou noutro
Projeto de desenvolvimento. Em vários Fundos analisados, entretanto, há uma busca
pela unificação dos diferentes Conselhos existentes, o que tem sido visto como
resultado do aprendizado acumulado.

36. No caso do PCPR/PE esta percepção está conduzindo a uma iniciativa interessante. De
forma a superar a fragmentação das ações nos municípios, a Unidade Técnica tem
procurado desenvolver uma ação político-pedagógica em nível municipal que visa a
criação de Conselhos Munlicipais de Desenvolvimento Sustentável. Estes Conselhos
passariam a se constituir na instância deliberativa não apenas do PCPR, mas também
dos demais programas de desenvolvimento social voltados para as comunidades rurais,
unificando-os em tomo da implementação de um plano integrado de desenvolvimento
sustentável para os munícípios.

37. Outra iniiciativa interessante vem sendo proposta pela nova gestão do Pró-Rural. A
Unidade Técnica (SEP) vem tentando aumentar a sinergia entre as ações do Pró-Rural e
outras políticas públicas regionais e municipais através da integração do Orçamento
Participativo e dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento, que agora passam a
integrar os Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural. Com isso busca-se não
apenas o suporte de outros programas públicos ao Pró-Rural, como também inserir as
demandas locais dentro de uma estratégia de desenvolvimento regional integrado. No
PED a experiência de organização em consórcios regionais para a proposição e gestão
de subprojetos realizada por alguns Conselhos Municipais, foi considerada um
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movimento positivo de articulação regional e está sendo reforçada através da política
de gestão integrada, proposta para o PNMA II.

38. Além dos Conselhos Municipais, grande parte dos Fundos ligados ao combate à
pobreza rural tem como eixo de sustentação de sua dinâmica de funcionamento, as
Associações de beneficiários legalmente constituídas. A análise do desempenho de sua
gestão deve estar associado, portanto, também às possibilidades e limites que as
Associações apresentam enquanto agentes econômicos dentro do contexto rural
brasileiro.

39. O Banco Mundial e os órgâos de execução governamentais em geral enfatizam a
contribuição dos Fundos para a conquista de novos espaços institucionais por parte das
Associações que, devido a sua legalização, ampliariam suas chances de interlocução
com outros agentes sociais. Em muitos casos, contudo, entidades de representação dos
movimentos sociais e ONGs, chamam a atenção que, apesar da intenção explícita do
desenho do Projeto, nem sempre as Associações conseguem se constituir em atores
independentes, com real capacidade de diálogo junto ao Estado e frente às elites
políticas locais. Frisam não só a debilidade em termos da organização social local, mas
também o isolamento e a fragmentação que as Associações atuam, muitas vezes
desvinculadas de entidades de representação mais sólidas. Mesmo no caso das OSCs e
de suas redes que participam da gestão dos Fundos analisados, são exceções os casos
onde há alocação de recursos para o fortalecimento e/ou consolídação institucional
dessas entidades, tal como ocorre no PD/A.

40. O FUNBIO se diferencia dos demais Fundos por operar fora do âmbito do governo.
Parte do mesmo processo (le doação do GEF no qual está inserido o PROBIO, sua ação
fora do aparelho estatal está ligada à decisão de criar-se um mecanismo com maior
agilidade e flexibilidade capaz de atrair o setor privado para o objetivo da conservação
e do uso sustentável da diversidade biológica brasileira, demonstrado-lhe que é
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possível obter recursos

financeiros investindo, de maneira

sustentável, em

biodiversídade.3 5

3.4 - Desempenho Operacional

41. O perfil dos subprojetos apoiados pela grande maioria dos Fundos - que envolvem
populações pobres e marginalizadas e/ou buscam construir alternativas sustentáveis de
utilização de recursos naturais -, demanda um período relativamente longo de
maturação e necessita de articulação com outras instâncias públicas que possa oferecer
suporte para a consolidação das iniciativas implementadas. Entretanto, os prazos de
apoio em geral são curtos. Não há recursos suficientes para capacitação, a assistência
técnica disponível é precária e a grande maioria dos Fundos atua de forna isolada. É
importante que o desenho dos Fundos

busque contemplar adequadamente essas

nlecessidades.

42. É recorrente a crítica, inclusive por parte de técnicos responsáveis pela gestão, sobre a
excessiva burocracia nos procedimentos administrativo-financeiros dos Fundos. As
complexas normas e exigências legais e processuais da administração pública, tais
como os procedimentos para licitação exigidos, somadas às do Banco Mundial, como
as normas definidas para aquisições e contratações, prestação de contas, etc, implicam
em fortes entraves operacionais, dificultando

a administração de recursos

especialmente por entidades pequenas. Em diversos casos, esse problema tem
prejudicado o desempenho dos subprojetos

36

A impressão geral é de que o Banco está

tratando o apoio a pequenos subprojetos a fundo perdido como se fossem grandes
empréstimos a entidades governamentais.

3 O FAP, apesarde tambématuar fora do governo,não se caracterizacomo inovação,já que opera
dentroda estruturado BancoMundial.
36 Ver, por exemplo, as críticas formuladas a esse respeito no RESEX (Cap IX, pg 297/298),
PROBIO (Cap X, pg.347/348), AIDS (Cap.VII,pg.263), Funparaná (Cap. III, pg.116) e PAIC (Cap.VI,

pg.212/213).
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43. A complexidade na formulação de subprojetos e o nível de exigência estabelecido por
alguns Fundos, cujos beneficiários têm baixo nível educacional, vêm gerando
dependência em relaçào a técnicos externos. A avaliação de alguns desses Fundos
evidencia que essa dependência abre espaço nao apenas para a criação do que foi
denominado de 'indústria projetista' 3 como também para o surgimento de 'técnicos'
com vínculos a ínteresses políticos explícitos (escritórios de políticos), que terminam
por distorcer os objetivos do Projeto, restringindo a participação das comunidades na
formulação dos subprojetos e desvinculando a demanda dos beneficiários.

38

44. Há também críticas sobre a inadequação de normas, como valores máximos e prazos de
execução dos subprojetos, processo de seleção, além de outros procedimentos
operacionais. Estas críticas, contudo, variam de acordo com características específicas
de cada Fundo, não sendo generalizáveis.

45. A praxe de

vincular o pagamento dos serviços de assistência técnica relativos a

elaboração de subprojetos para as comunidades, a um percentual do valor do
subprojeto que for aprovado, foi avaliada negativamente por diversos entrevistados.
Este procedimento acaba incentivando uma lógica mercantil entre os técnicos que
tendem a pliorizar a quantidade e o valor dos subprojetos elaborados, em detrimento da
qualidade.

46. Apesar do desenho dos Ftndos reforçar a autonomia dos beneficiários na definição de
subprojetos comunitários e valorizar, em alguns casos, sua participação na própria
gestão dos Fundos, em geral não há a ênfase nem os recursos necessários para a
capacitação de populações de baixa renda para o exercício da gestão e da autonomia. A

37 Relatório da Missão do Banco Mlundial denominoude "indústriaprojetista" os escritóriosou
técnicos individuais que surgem em fimção dos Fundos e têm com principal objetivo receber os recursos
previstos para assistência técnica quando os subprojetos são aprovados. Ver, por exemplo, PAIC e PADIC
(Cap. VI, pg.215 e pg.233)
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avaliação geral é de que as atividades de capacitação, quando previstas, têm sido
deficientes.

47. Um contraponto a essa realidade é o caso do PDA. Um ponto positivo ressaltado nesse
Fundo é a existência de um componente voltado especificamente para o fortalecimento
institucional das entidades da sociedade civil organizada que participam de sua gestão,
o que tem proporcionado melhores condições financeiras e conferido maior qualidade
ao exercício dessa participação.

48. Outra caractenrstica, que se evidencia na grande maioria dos Fundos, é a deficiência na
assistência técnica prestada. Em vários casos, essa deficiência aparece nas avaliações
realizadas como principal problema não só operacional, mas também de gestão do
Fundo, abrangendo um conjunto de atores desde beneficiários até

técnicos que

participam em instâncias de gestão estaduais e municipais. É opinião comum que este
seria um aspecto subestimado nos Fundos e que estaria necessitando do
desenvolvimento de novas metodologias.3 9 Apesar dessa constatação ser generalizada,
parece não estar havendo mudança significativa no desenho dos Fundos que possa
indicar determinação de superar esta deficiência.40

48. Um problema, constantemente apontado na assistência técnica, é a falta de agentes
qualificados locais capazes de dar qualidade à ação.4 1 Em geral, pressupõe-se que a
assistência técnica seja fornecida pelas instâncias estaduais, sobretudo as EMATERs.
Entretanto, nos últimos anos, em função das crescentes restrições orçamentárias e do
desmonte do aparato estatal, as estruturas públicas de assistência técnica encontram-se

'S No caso do PAIC, por exemplo, a missão de avaliação do Banco Mundial constatou que
praticamentetodos os subprojetosaprovadosforamelaboradospor um técnicoexternoà comunidade,fato que
levou ao questionamentoda autenticidlade
da participaçãocomunitárianaqueleFundo.
Ver e esse respeito Cédula da Terra (CapIl, pg,89); PED (CapV, pg. 182); PAIC (CapVI,pg 211).
Após Avaliação de Meio Termo do PDA, houve reformulação de alguns procedimentos de
assistência técnica, dentre os quais a decisão de regionalizar o apoio técnico e criar um sistema de monitoria
para os subprojetos em campo. Apesar dessa iniciativa, no Seminário de Avaliação do PPG7 a assistência
técnica no PDA continuou a ser apontada como fator crítico.
41 Ver a esse respeito PCPR/PE (CapI, pg.23,'24); RESEX (Cap.IX,pg.298/299); e PDA (Cap.IX,
pg.315)
39

40
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sem condições de prestar um serviço de qualidade. Além disso, seu campo de atuação
tradicional não contempla o perfil atual dos Fundos, caracterizado por utilizar conceitos
de sustentabilidade ambiental. As ONGs, por outro lado, que detém um perfil mais
adequado para responder a essa demanda, não contam com recursos nem com estrutura
suficientes para atender o grande número de subprojetos em execução. Finalmente, os
serviços profissionais privados não têm apresentado um desempenho satisfatório.

49. Em geral, não há clareza em relação à metodologia e à periodicidade das atividades de
monitoramento e avaliação dos subprojetos, embora em alguns Fundos essas práticas
sejam mais satisfatórias do que em outros. A capacitação para o exercício dessas
atividades pelos Fundos também é considerada baixa e é patente a carência de
parâmetros e de indicadores consistentes que fundamentem essas ações, o que as toma
deficientes na maioria dos casos.4 2 Há ainda, em alguns Fundos, como o PROBIO e o
FUNBIO, a demanda de que a avaliação dos subprojetos seja centrada mais nos
resultados técnicos e qualitativos dos subprojetos, do que apenas em aspectos
administrativos e financeiros, que seria predominante até o momento.4 3

50. Outro ponto considerado falho na maioria dos Fundos é a falta de mecanismos capazes
de garantír a disseminaçãecde resultados. Dos Fundos analisados, por exemplo, apenas
quatro - PCPRJPE, Cédula da Terra, RESEX e PD/A - têm esta disseminação prevista
no documento de Projeto. Mesmo nesses casos, entretanto, a disseminação de
resultados não é considerada adequada.44

51. No caso do apoio a atividades produtivas, alguns atores entrevistados consideram
importante avaliar outras formas de repasse de que não se limitem a operações a fundo

Ver, por exemplo, DST/AIDs (Cap. VII, pg 264)
No PROBIO e FUNBIO, por exemplo, a impressão geral é de que o Banco Mundial privilegia
procedimentos contábeis e administrativos e nâo é dada a devida atenção aos resultados e aos impactos
qualitativos gerados pelos subprojetos.
44 Mesmo no PDA, único Fundo que possui un componente específico para a disseminação de
resultados, na Avaliação Independente realizada em 1997 houve recomendação da urgência de melhorar o
sistema adotaclo. Atualmente, vêm sendo promovidas oficinas de intercâmbio de experiências como uma das
formas de suprir a lacuna identificada.
42
4
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perdido. Cita-se, por exemplo, a possibilidade de transfonnação de parte dos recursos
repassados para os subprojetos em crédito rotativo, a ser gerido pelos próprios
beneficiários. Essa alternativa, segundo a opinião de entrevistados, tornaria mais
efetiva a responsabilidade e autonomia das comunidades, ao mesmo tempo em que
diminuiria o interesse eleitoreiro dos políticos sobre os recursos. 45

52. A idéia de que a comunidade sabe melhor que os técnicos ou intermediários extemos o
que é melhor para ela, é um argumento bastante presente além de ser parte integrante
do desenho dos Fundos de perfil deniand driven. Entretanto, sobretudo nos Fundos que
têm como beneficiários, populações rurais pobres, alguns entrevistados levantam
críticas a esta perspectiva.4 6 Talvez a mais importante seja aquela que acredita ser
necessário partir de uma visão mais ampla das potencialidades e limites em termos
econômicos, sociais, políticos e culturais para estabelecer um plano estratégico que
defina diretrizes e prioridades que balizem a formulação dos subprojetos pelas
comunidades. Neste sentido, estes atores apontam para a necessidade de un
acompanhamento técnico e pedagógico, realizado por mediadores governamentais e
não governamentais, que ajude as comunidades a inserir suas demandas em um plano
articulado de ações que vise, a médio e longo prazo, a superar as carências atuais.47
Outros entrevistados ressaltam que a demanda atualmente existente, na verdade, não é
tão espontânea como pode parecer, na medida em que, na prática, já existem diversos
mediadores, formalizados ou não, que surgem face à falta de organização e capacitação
das comunidades locais e que acabam influenciando a demanda.

45 No PCPR/PE já vêm sendo desenvolvida, de forma experimental, essa alternativa de
transformação em crédito rotativo de parte dos recursos para subprojetos produtivos, o qual é gerido pelos
próprios beneficiários.
46 Ver, por exemplo, PCPRIRN (Cap.I, pg.17)
47 Ver, a esse respeito, a ação do PCPR-PE, onde há a tentativa de constituição dos Conselhos
Municipais de Desenvolvimento Municipal (Cap. I, pg.25).
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3.5 - Objetivos e Resultados Alcançados

53. A questão da sustentabilidade a médio e longo prazo dos subprojetos e ações apoiadas
ainda permanece um ponto frágil para a grande maioria dos Fundos analisados. 48

54. A baixa ou inexistente articulação dos subprojetos com outros projetos e programas de
âmbito local, a inexistência de mecanismos que garantam o compromisso dos poderes
públicos com as iniciativas implementadas após o termino dos desembolsos e a falta de
vinculação dos Fundos corn políticas públicas mais gerais que possam dar respaldo aos
subprojetos, aparecem, nas avaliações, como importantes fatores que limitam as
possibilidades de sustentabilidade dos subprojetos. Outros aspectos constantemente
mencionados são a baixa capacitação técnica e organizativa no âmbito das iniciativas
locais e a precariedade da assistência técnica oferecida.

55. No caso dos subprojetos que envolvem atividades produtivas são ainda apontados
como aspectos restritivos à sustentabilidade: a pequena escala; o isolamento e a
dificuldade de identificação de parcerias pelos empreendimentos; a dificuldade de
inserção dos produtos no mercado; a baixa capacitação gerencial, comercial e
administrativa; a falta de espírito empreendedor por parte das populações beneficiárias;
entre outros. Esses fatores restringem também o potencial de desenvolvimento social e
econômico das regiões/locais onde atuam.

56. Infelizmente ainda são escassas as avaliações sobre os resultados alcançados pelos
subprojetos apoiados pelos Fundos analisados. Entretanto, como mencionado, as

48 As ações dos Fundosno combatea pobreza, por exemplo,tendem a ter um impactopositivo a
curto prazo, na melhoriana qualidadede vida,mas aparentementesofremrestriçõesna geraçãode empregose
no aumentoda capacidadede geraçãode renda em carátermais pernanente. Sobre os Fundos ambientaisver
também PED (Cap.V,pg.186)e Resex(Cap.IX,pg.292/293).
No âmbitodos Fundosligadasao alívioà pobreza,por exemplo,as avaliaçõesrealizadasrevelamo
baixo desempenhodos projetos produtivos.Mesmono caso do FUMAC da Serrinha (RN), avaliadocomo
experiência exemplar de participação e articulação dentre os PCPRs, dos seis subprojetos produtivos
apoiados, apenas um está em operação sendo que nos demnaisa infra-estrutura instalada encontra-se
"9

abandonada. (ver Cap 1, pg.13).
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infonnações disponíveis parecem indicar que a perspectiva de auto-sustentação das
ações apoiadas ainda é incerta. A fim de evitar que o apoio dos Fundos se restrinja a
ações de caráter pontual ou emergencial e permitir que se construam as bases para a
geração de iniciativas que tenham sustentabilidade a médio e longo prazo é necessário
que os Fundos aprofundem a avaliação e a problematização desta questão.

57. No caso dos Fundos de alívio à pobreza, é interessante notar que os resultados
positivos, ressaltados pelas avaliações, deslocam-se do desempenho fisico-financeiro
dos subprojetos, para o campo pedagógico-educativo dos Fundos. Nesse campo, as
exigências de participação estariam contribuindo para a fornação de um capital social
indispensável para que as populações rurais mais pobres possam vir a mudar a sua
situação política, social, econômica e cultural. O que, de certa forma, aponta para uma
inversão entre meios e fins estabelecidos no desenho dos Fundos. Ou seja, se no
desenho, a participação e o associativismo são apresentados como meio para a
realização das atividades produtivas ou sociais dos Fundos, nas avaliações e entrevistas
são os Fundos que aparecem como condição para que se promova um processo de
capacitação dos pobres para exercerem sua cidadania e participarem do processo
político, podendo assim ampliar suas chances de combater a situação de pobreza em
que se encontram.

58. Transparece, assim, a idéia de que o principal sucesso dos Fundos sociais acaba sendo
a capacitação e a organização social. A formação desse capital social e a tensão
produtiva, que se estabelece nas esferas públicas, forçando-as ao desafio de introduzir
novas práticas na gestão, sobrepõem-se ao desempenho dos Fundos no aspecto
econômico do combate à pobreza.
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59. Nos Fundos ambientais, o curto prazo do apoio parece dificultar a consolidação dos
subprojetos de conservação e uso sustentável de recursos naturais e a internalização do
enfoque ambiental por parte de atores locais. Naqueles que apoiam subprojetos
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Sobre essa questão ver, por exemplo, PCPR/RN(Cap.I, pg. 10).
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ambientais de caráter produtivo, é marcante a necessidade de uma ação voltada para
trabalhar a organização da produção e o acesso dos produtos ao mercado, considerados
pontos chave para a sustentabilidade das iniciativas. Particularmente, é enfatizada a
necessidade de trabalhar por uma política que viabilize a circulação, consumo,
equalização de preços e estrutura de escoamento para este tipo de produto, de forma a
elevar capacidade dos mesmos de competir em mercados cada vez mais globalizados.

60. Ressalta-se, mais uma vez, a necessidade de maior convergência e articulação das
ações dos Fundos com o conjunto maior de políticas públicas (federais, estaduais e/ou
municipais), para que as ações dos Fundos, ao invés de atividades isoladas,
fragmentadas e com perspectiva de continuidade ainda limitada, pudessem adquirir
sustentabilidade no contexto de políticas de desenvolvimento continuadas, articuladas e
integradas. Concomitantemente, isto facilitaria a transferência gradual de enfoques e
experiências inovadoras dos Fundos para estruturas públicas municipais, estaduais ou
federais, auxiliando na capacitação e incorporação de novos conceitos pelas mesmas.

3.6 - Participação

61. Transparece, na análise dos Fundos, a heterogeneidade existente não apenas entre as
instâncias - Banco Mundial, governo e sociedade civil -, mas também entre os atores de
cada uma delas.

62. Os Fundos analisados apresentam fornatos de participação diferenciados. Os eixos
centrais dos Fundos de combate à pobreza rural são o modelo de participação
comunitária, que procura gerar o associativismo primário, e a transferência progressiva
das decisões para o nível municipal. No caso dos Fundos de corte ambiental,
predomina o modelo de participação de organizações da sociedade civil em instâncias
deliberativas.
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63. Dentro de cada um destes formatos, no entanto, são diversas as composições, as
ênfases e a efetividade dos espaços de participação. As potencialidades e limites
variam, ainda, de acordo com o contexto particular em que os Fundos se inserem.

64. O

mesmo

desenho

participativo

adquire

contornos

diferenciados

quando

implementado. Por exemplo, enquanto no PCPRIPE a Unidade Técnica enfatiza o
papel protagonista do Estado como agente de transformação da realidade política local,
no PCPR/RN, a Unidade Técnica transfere esse papel para a socíedade civil,
enfatizando a ação das ONGs na organizaçâo social e política das comunidades e no
rompimento das práticas clientelistas e de favorecimento político. Como decorrência,
em Pernambuco observa-se um movimento de afirmação do Estado na gestão do
PCPR, ao passo que, no Rio Grande do Norte, trabalha-se no sentido da diluição da
participação do Estado na gestão central do PCPR. Em contrapartida, há proposta de
implementação de um modelo de gestão compartilhada entre poder público, ONGs e
movimentos sociais que atuaria fora do aparato estatal.

65. São vários os casos onde as estruturas participativas previstas no desenho do Projeto
não foram implementadas ou não operam na forma definida. Os motivos variam de
acordo com cada Fundo, mas os casos mais comuns devem-se a: resistência por parte
do governo federal ou estadual; clientelismo político e influência de grupos de poder
local; falta de estruturas representativas; fragilidade das entidades da sociedade civil e
dos beneficiários para assumirem os espaços institucionais definidos; e recursos
insuficientes para apoiar a organização e a capacitação para participação.

66. Apenas alguns exemplos. No Pró-Rural e no Funparaná, as avaliações realizadas
identificaram problemas como a ausência de discussão do Projeto com a sociedade
civil, a exclusão de ONGs e outras entidades da sociedade civil organizada das
instâncias de decisão e pouca autonomia dos Conselhos Municipais, havendo grande

concentraçãoda gestão no âmbito estadual.No Pró-Rural, a avaliaçãoindicou ainda
que os beneficiários não participaram na identificação de demandas e na elaboração de
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subprojetos, sendo sua participação vista como um procedimento meramente
instrumental. No PAIC, avaliações realizadas pelo Banco Mundial indicam um papel
essencialmente burocrático desempenhado pelas instâncias deliberativas, limitando-se à
ratificação fonnal das decisões tomadas previamente pela instância executiva ou
técnica.5 1

67. É opinião generalizada que o desenho participativo contribui, mas não é suficiente
para assegurar uma participação efetiva dos beneficiários. De acordo com diversos
entrevistados, o que garante a participação efetiva é o trabalho de organização social e
de formação para a cidadania. Estes enfatizam a necessidade de uma ação direta e
planejada de formação e capacitação dos atores sociais e dos agentes públicos, de
forna a qualificá-los para exercer o modelo participativo proposto pelos Fundos. O
treinamento das equipes técnicas dos Fundos em desenvolvimento participativo, é
salientado como forma de estimular um compromisso efetivo e uma cultura
institucional apropriada para a promoção da participação.

68. Corroborando com essa percepção, as análises dos Fundos parecem indicar que o
desenho participativo tem maior eficácia quando já existe organização social prévia,
em geral fruto de anos de trabalho de agentes locais como ONGs, igrejas, sindicatos,
etc. Na ausência de tmia base social orgânica ou de um trabalho eficaz com a finalidade
de conforná-la,

o desenho participativo nem sempre é capaz de assegurar o

funcionamento efetivo das estruturas de participação definidas, nem de superar o poder

51 É patente a resistência dos governos estaduais de Rondônia e do Mato Grosso ao desenho
partícipativo dos Projetos, existindo denúncias de progressivo aumento da centralizaçãona tomada de
decisõespelas instâncias executivas.De acordo com entidades da sociedadecivil de Rondônia, o interesse
governamentalna participaçãode ONGsestarialimitadoa garantirlegitimidadepolítica,e não voltadapara a
garantia de controle social sobre a execução do Projeto e sobre as políticas públicas relacionadas à gestão dos
recursos naturais. No Mato Grosso, menciona-se o PADIC como "um golpe do governo para continuar o
Prodeagro", caracterizando também uma visão utilitarista da participação da sociedade. Por outro lado,
registra-se a fragilidade da sociedade civil nesses estados, tanto em termos de sua baixa capacidade de

organização,articulaçãoe proposição,quantoem termosda limnitada
capacidadetécnica para o desempenho
das funções de monitoramento, avaliação e execução de subprojetos. É consenso a necessidade de melhorar a
qualidade da participação nesses Projetos.
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das relações sociais tradicionais, que tendem a reproduzir velhos esquemas de
clientelismo e manipulação política.

69. Nesse sentido, alguns atores vêm salientando os limites do formalismo das associações
e Conselhos Municipais onde a implantação do Projeto não contou com uma
organização de base já consolidada ou não foi acompanhada por um trabalho de
capacitação educativo-pedagógico. Ressaltam que sem formação política e capacitação
técnica, a descentralização não alcança romper com a cultura política tradicional e os
espaços institucionais criados passam a existir como "apêndices do poder local
tradicional, adquirindo vida institucional subalternizada, sem autonomia, dominados
por novos e velhos coronéis".

52

70. A opinião de que os Fundos contribuem para melhorar a organização social
comunitária é predominante.

71. Apesar das críticas à visão por demais otimista do Banco Mundial a respeito das
Associações enquanto protagonistas do processo de decisão dos subprojetos, estas em
geral são apontadas por estes mesmos críticos como um fator importante de
transformação da cultura política local. Neste sentido, a exigência de legalização das
Associações é considerada um ganho, na medida em que permite maior visibilidade
política e social, bem como o acesso a espaços institucionais, até então vedados e
inacessíveis aos beneficiados.

72. Entretanto, tem sido apontado com insistência por representantes da sociedade civil
organizada, que o "associativismo legalizado" pode, em determinadas situações,
conduzir a instrumentalização das Associações e a sua subordinação à redes políticas e
institucionais de caráter clientelista no nível local e estadual. Além disso, existe a
preocupação de que as Associações criadas exclusivamente para o acesso a recursos
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dos Fundos muitas vezes fragmentam e fragilizam a organização social pré-existente. 53
Essas ressalvas chamam à atenção que os intentos de transformação das Associações
em instrumentos efetivos de desenvolvimento econômico e social devem ter como
pressuposto o fortalecimento da articulação e organização política dos pobres rurais. 54

73. O despreparo das populaçõSeslocais e de entidades da sociedade civil para os processos
de representação política e gestão é uma das dificuldades mais recorrentes que se
evidencia na análise dos Fundos. A formação de lideranças locais e o fortalecimento
de entidades de representação, através de cursos de capacitação, é uma necessidade
sentida tanto pelos que atuam na gestão dos Fundos, quanto pelos que estão à frente das
organizações da sociedade civil. Muitos atores salientam a importância de se qualificar
a participação e o processo de gestão social das políticas públicas.55

74. A criação dos Conselhos Municipais - apesar dos problemas de representatividade e de
ingerência/centralização por parte do poder municipal local, bem como da pulverização
de Conselhos para diferentes Projetos -, em geral é vista como um ganho organizativo
que tem gerado fortalecimrrentode instituições da sociedade civil local, possibilitado a
capacitação das populações para o exercício da cidadania, aberto espaço para outra
dinâmica de relações sociais e processos de negociação nos municípios, e entre esses e

53 No Cédula da Terra, por exemplo, enquanto o Banco Mundial e o governo tendem a ver o
movimentode criaçãode associaçõescomo positivo,os movimentossociaise organizaçõesda sociedadecivil
chamama atenção para os limites e fragilidadesdestas do processo de criação de associações.Na opinião
desses últimos,o Cédula da Terra estaria dividindoo movimentoe cooptandoas suas liderançaspara uma
ação de caráter privatista,sem articulaçãocom os sindicatose com o movimentodos trabalhadoresrurais a
nível nacional. Argumentamque se por um lado as associaçõescriadas alcançamuma certa autonomiapara
que possam agir como interlocutoras necessárias do Estado e como agentes econômicos,por outro se
fragilizamuma vez que se isolame não contamncom o respaldo do movimento.Ver Cédula da Terra (Cap.II,

pg. 90/91).
54 Como salientaa CONTAG,para o caso do Cédula da Terra, "o Banco Mundial tem que entender
que não basta criar associaçõesisoladas, mas é preciso formar atores sociais em nível municipal,estadual,
regionale nacional,se de fato pretendemudar as relaçõessociaisde dominaçãoe exploraçãono campo."
55 Uma alternativapara minimizaressa lacuna seria prever recursos específicos,quando do desenho
dos Fundos,para capacitaçãoe fortalecimentoda organizaçãolocal. Isto aliás, aparece como demandadas

ONGs, que afirmam que o Banco Mundial deixa a responsabilidade pela capacitação das populações pobres
para as entidades de intermediação, mas não prevê recursos para isso.
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os poderes estaduais. Mais uma vez, a qualidade da organização dessas instâncias
locais parece estar muito ligada ao acúmulo organizativo de cada município.

75. Apesar disso, exigências como a realização de planos municipais de desenvolvimento e
sua gestão por Conselhos Municipais, muitas vezes são vistas pelos conselheiros mais
como obrigações burocráticas, do que novas formas de gestão social das políticas
públicas.

O fato de muitos destes Conselhos estarem diretamente associados aos

Projetos que os originaram ("o Conselho do PRONAF", "o Conselho do PARANÁ 12
meses", etc), tende a gerar a desarticulação entre eles, funcionando autonomamente e
sem interação uns com os outros. Não chegam, desta maneira, a se constituir como
instâncias autônomas de gestão local da comunidade, para além de sua inserção num ou
noutro projeto de desenvolvimento.

76. Transparece na análise de alguns Fundos uma tensão entre a ênfase na participação
enquanto fonna de intervenção e monitoramento de políticas públicas e a participação
como forrna de

acesso a recursos. Esta tensão manifesta-se, algumas vezes, na

preocupação de que o acesso aos recursos dos Fundos estaria gerando a dispersão da
atenção das entidades da sociedade civil no monitoramento das políticas e ações mais
gerais dos Projetos e concentrando-a na administração de recursos e execução de
subprojetos.

77. Um dos Fundos onde esta tensão se manifesta com clareza é o AIDS/DST I. Nesse
caso, o desenvolvimento e fortalecimento de uma relação interativa entre o governo e a
sociedade civil são destacados como um dos principais avanços ocorridos no combate à
epidemia de AIDS no Brasil, tendo possibilitado ações de prevenção e assistência mais
eficazes. Entretanto, o relatório de avaliação do OED salienta como impacto negativo
do Projeto, a diluição, senão a perda total, do papel independente e ativista das ONGs
ao longo da década de 90. Esse fato é parcialmente atribuido ao grande volume de
recursos oferecido pelo Projeto, levando as ONGs a estarem mais ligadas à
implementação de subprojetos do que conectadas ao monitoramento das políticas

79
públicas e tomando-as extremnamentedependentes dos recursos do Projeto para sua
sobrevivência institucional.5

78. Intrínseco a este questionamento está o debate sobre o papel da sociedade civil nesses
processos: ter como foco o monitoramento de políticas públicas ou substituir o Estado
na implementação de políticas sociais.

56 Comoafimia o relatório de avaliaçãoda OED `Significativamente,
muitossalientaramum impacto
negativoduplo no projeto. O primeiro (...) . O segundo refere-se à diluiçào, senão à perda total, do papel
independentee de ativista das ONGs na década de 90, que foi parcialmenteatribuído ao Banco Mundial,
levando-asa se afastaremde seu enfoqueoriginal."(pg. 14)
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4. RECOMENDAÇÕES

As recomendaçoes sistematizadas a seguir são fruto da percepção dos diferentes
atores entrevistados ao longo da elaboração deste trabalho, bem como de

aspectos

levantados por avaliações anteriormente realizadas para os Fundos em questão. Dirigem-se
para os diferentes atores (governos, Banco Mundial e organizações da sociedade civil) que
estão envolvidos com o desenho, a gestão, a implementação, o monitoramento e a avaliação
dos Fundos sociais e ambientais no Brasil.

1. Desenvolver uma ação estratégica que procure superar a forma de atuação pontual e
isolada que, de um modo geral, caracteriza os Fundos. Esta deve buscar, por um lado,
ampliar sua articulação com políticas e programas afins e, por outro, estimular a
incorporação, pelo setor público, dos princípios, inovações e técnicas operacionais dos
Fundos, E fundamental aproximar e integrar Fundos e Programas de objetivos
semelhantes de forma a possibilitar ações conjuntas.

2.

Estimular o comprometimnentodo poder público com a continuidade de subprojetos
bem sucedidos fomentados pelos Fundos, bem como a definição de políticas públicas
que dêem suporte e sustentabilidade aos subprojetos apoiados.

3.

Os Fundos não devem ser vistos como substitutos das políticas públicas de caráter
mais amplo, voltadas para garantir direitos sociais universalizantes.

4.

Desenvolver mecanismos que garantam, no processo de descentralização, a
inserção/articulação das demandas e carências das comunidades, em programas de ação
de alcance regional e/ou estadual, evitando a pulverização dos recursos e o insulamento
de iniciativas.
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5.

Nos Fundos com repasse de recursos para o nível municipal, estimular a unificação dos
Conselhos Municipais e sua organização em consórcios regionais para a proposição e
gestão de subprojetos.

6.

Estimular a difusão das ações de estímulo a processos participativos de definição de
políticas públicas, tal como vem sendo realizado pelo PROBIO5 7 .

7.

Melhorar a disponibilização e a circulação da informação sobre as políticas que
informam as ações do Banco Mundial e reforçar as condições de uma boa interlocução
do Banco junto aos gestores, beneficiários e outros atores sociais relacionados à ação
dos Fundos que apoia no Brasil.

8.

Fomentar ações continuadas de apoio à promoção do desenvolvimento sustentável, de
forma a ampliar as possibilidades de consolidação das iniciatívas de conservação e uso
sustentável de recursos naturais e favorecer a intemalização e consolidação da variável
ambiental pelos atores públicos e privados nos contextos estaduais e locais.

9.

Nos PCPRs, privilegiar o flormatoFUMAC e FUMAC-P no lugar do PAC.

10. Nos Fundos onde há a institucionalização de fóruns participativos de decisão, dar
atenção especial ao peso e à composição da representação da sociedade civil.

11. Avaliar e buscar alternativas para superar os entraves ao funcionamento efetivo das
estruturas participativas, quando estas não forem implementadas ou não operarem de
maneira satisfatória.

57 Através da organizaçãoe realizaçãode workshops por bioma, realizados com a participaçãode
ONGs,ambientalistas,acadêmicos e de outras agentese setores interessados,o PROBIO vem estimulando
amplo debate sobre as prioridades nacionais de conservação da diversidadebiológica nacional, que irá
subsidiara definiçãoda políticanacionalde biodiversidade.
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12. Evitar a criação de Associações de caráter meramente formal. Garantir, nesse sentido, a
capacitação das Associações para que consigam se constituir em atores independentes,
com real capacidade de diálogo junto ao Estado e frente às elites políticas locais.

13. Adequar o desenho dos Fundos ao perfil característico dos subprojetos - que envolve
basicamente populações pobres e marginalizadas e/ou buscam construir alternativas
sustentáveis de utilização de recursos naturais - em termnosde prazos, procedimentos
operacionais e necessidades de capacitação, assistência técnica e suporte de políticas
públicas.

14. Prever recursos específicos, no desenho dos Fundos, para ações voltadas ao
fortalecimento da organização social local, entre outros, através do apoio institucional.

15. Desenvolver ação direta e planejada de formação e capacitação dos atores sociais,
incluindo agentes públicos, beneficiários e entidades de intermediação, de forma a
qualificá-los para exercer o modelo participativo proposto pelos Fundos. Prever
recursos, em montante adequado, para ações de capacitação que incluam, entre outros:
i) os municípios, para serem capazes de exercer a gestão descentralizada, ii) a
sociedade civil, especialmente- nas áreas de desenvolvimento comunitário e políticas
públicas, visando sua potencialização como agentes de desenvolvimento participativo e
sustentável, iii) as organizações comunitárias, com o objetivo de fortalecer seu
potencial de planejamento, elaboração, implementação, gerenciamento, monitoramento
e avaliação de subprojetos da sociedade civil.

16. Desenvolver ações voltadas a estimular a internalização e a implementação, de forma
mais abrangente e qualificada, do conceito de desenvolvimento participativo pelos
gerentes de Projetos do Banco Mundial e pelos técnicos responsáveis pela gestão dos
Fundos.
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17. Dar especial atenção à assistência técnica, buscando soluções

e alternativas às

deficiências atuais. Evitar o vínculo do pagamento dos serviços de assistência técnica
às comunidades, para a elaboração de subprojetos, ao valor do subprojeto aprovado.

18. Melhorar o sistema de monitoramento dos subprojetos, dando ênfase aos resultados
qualitativos sociais e ambientais. Ampliar, também, as

ações de

avaliação de

resultados dos subprojetos apoiados pelos Fundos.

19. Prever, no desenho dos Fundos, mecanismos para a disseminação de resultados e
buscar sua implementação de forna eficaz.

20. Simplíficar e flexibilizar as normas e procedimentos operacionais dos Fundos.

21. Buscar alternativas que ampliem as possibilidades de auto-sustentação das ações
apoiadas a médio e longo prazo.

22. Promover o fortalecimento e a disseminação de experiências produtivas sustentáveis,
através de ações voltadas para a melhoria da organização da produção, para o aumento
de escala, para a facilitação do acesso à linhas de crédito formais, para o apoio a
iniciativas de certificação ambiental, para a melhoria de infra-estrutura,

para a

promoção de capacitação e treinamento em gestão, para a articulação de parcerias, bem
como através de outras ações que vêm se mostrado necessárias para o alcance desse
objetivo.

23. Desenvolver ações voltadas para melhorar o acesso de

produtos social e

ambientalmente sustentáveis ao mercado, através do fortalecimento da estrutura de
comercialização e da abertura de novos mercados, inclusive, através do incentivo à
criação de instrumentos de políticas públicas em âmbito nacional e internacional que
viabilizem a circulação, o consuno, a equalização de preços e estrutura de escoamento
da produção.
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ANEXO PARTE 1
1. CONSULTAS REALIZADAS

Luis Carlos Ros - Task manager do Banco Mundial
Neila Soares - Task manager do Banco Mundial
Túlio Barbosa - Task manager do Banco Mundial
Cecilia Ferraz - Fundo Nacional de Meio Ambiente/Ministério
do
Meio Ambiente
Donald Sawyer - Instituto Sociedade, População e Natureza (ISPN)
Aurélio Viana - INESC e membro da coordenação da Rede Brasil de
Instituições Financeiras Multilaterais. Brasília, DF
Eugênio Peixoto - Assessor da CONTAG. Brasília, DF
Flávia Soares - Secretária executiva da Rede Brasil de Instituições
Financeiras Multilaterais. Brasília, DF
Jean Pierre Leroy - FASE e coordenador
do Fórum de ONGs e
Movimentos Sociais para o Desenvolvimento
e Meio Ambiente
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5.3 ROTEIRO DE ENTREVISTAS

1) Projeto:
1. Como você avalia este Projeto em termos de sua importância e do impacto que ele tem
produzido na região?
2. A partir de sua experiência neste Projeto, o que você percebe em termos de sintonia ou
incoerência:
a) entre as políticas do Governo e do BM?
b) entre os objetivos do Projeto e as políticas públicas de desenvolvimento e
assistência para a região?

II) Fundo:
1. Objetivos:
1.1 - Qual sua avaliação dos Fundos de Pequenas Doações do BM como um mecanismo de
repasse de recursos para a sociedade?
1.2 - Tendo presente os objetivos do Fundo (destacar em cada caso os principais) em que
medida você avalia que eles estão sendo alcançados efetivamente?

2. Gestão: (Em termos de: eficácia, transparência, participação).
2.1 - Como você avalia a estrutura de decisória do Fundo (Conselho Municipal, Conselho
Estadual etc.)?
2.2 - Como você avalia a estrutura executiva do Fundo (Unidade de Coordenação,
Coordenação executiva local, etc.?

3. Características Operacionais:
3.1 - Em relação ao funcionamento do Fundo, como você avalia:
a) A representatividade das entidades elegíveis;
b) O tipo de atividades financiadas;
c) O montante de recursos disponibilizados para as atividades (sub-projetos);
d) Adequação das despesas à realização das atividades (objetivos);
e) Os prazos de execução definidos pelo Projeto;
f) Contrapartidas exigidas;
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3.2 - Como você avalia os procedimentos para seleção de sub-projetos?
3.3 - Como você avalia a adequação das normas de procedimento para acompanhamento
fisico-financeiro ao tipo de sub-projeto/proponente? (procedimentos/normas para
aquisições/contrataçóes e prestação de contas)
3.4 - O Fundo provê assistência técnica aos beneficiários? Como você avalia este serviço?
3.5 - Na sua opinião, qual a importância da avaliação final dos microprojetos?
3.6 - Tem havido disseminação de resultados dos microprojetos? Como você avalia este
processo?
3.7 - Que outros aspectos positivos e negativos das características operacionais do Fundo
você gostaria ainda de destacar?

4. Desempenho do Fundo e Resultados Alcançados:
4.1 - Na sua visão, este Fundo está sendo bem sucedido? Como você avalia seus impactos
sociais, amnbientais,etc.?
4.2 - Os resultados alcançados pelo Fundo são expressivos face aos objetivos gerais do
Projeto?
4.3 - O Fundo tem ajudado a promover a capacitação e fortalecimento institucional das
organizações da sociedade civil?
4.4 - O Fundo tem contribuído para melhor qualificar os órgãos governamentais que são
executores de políticas públicas?
4.5 - Que aspectos positivos e negativos você destacaria em relação ao desempenho e
resultados dos fundos?
4.6 - Qual o impacto do Fundo sobre as políticas e programas governamentais?
4.7 - Você tem percebido alguma influência dos Fundos de Pequenas Doações sobre a
forma de atuaçâo do Banco Mundial no Brasil?

5. Participação
5.1 - Como você vê a "participação" da sociedade civil no Fundo e no Projeto?
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5.2 - Quais as formas de participaçâo você destacaria no âmbito do Fundo?
(subcontratação; "parceria", "prestação de serviços" por parte das ONGs e beneficiários)
5.3 - Você considera que a participação no Fundo possibilita uma efetiva influência nas
instâncias decisórias? (participação nas decisões X execução de projetos).
5.4 - Que etapas você percebe como mais estratégicas para a participação da sociedade
civil? (desenho, planejamnento,implementaç4o, monitoramento, avaliação, etc.).
5.5 - Como você avalia o desempenho efetivo das instâncias formais de participação em
termos do desenho e composição dos Conselhos, Comitês, etc.)?
5.6 - Que aspectos positivos e negativos você destacaria em termos dos processos e
estruturas de participação?
5.7 - Você teria alguma sugestão para tornar mais eficaz o processo e estrutura de
participação dos Fundos?
5.8 - Você considera que experiência de participação da sociedade civil nestes Fundos e
Projetos deveria ser estendida para os demais projetos e políticas financiadas pelo Banco
Mundial?

6. Lições
6.1 - Você poderia indicar 3 principais lições aprendidas com a experiência com este
Fundo?
-

Você poderia indicar 3 principais falhas a serem evitadas no futuro em relacão ao Fundo?
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1. INTRODUÇÃOt

Este texto discute e sintetiza as discussões mantidas durante o seminário de
apresentaçãodo relatório"Estudosobre os FundosSociaise AmbientaisApoiadospelo
Banco Mundial no Brasil",destacandoas principaisconclusõese consensosocorridos
bem como as críticas ao estudo. Os comentáriosexpressos aqui são sintéticos e se
reportamàs discussões mantidas nos vários grupos de trabalho. A apresentaçãodo
2
estudo da perspectivado BancoMundialestá disponívelem um outro relatório.

2. OS TEMAS DA DISCUSSÃO
Embora o Relatóriodo Estudo sobre os fundos tenha se constituídono principalobjeto
de referênciado seminário,ele foi estruturadoem torno de issuesou questõescentrais
que se constituíramnas balizas em torno dos quais se desenvolveramas discussões.
A partir de uma lista de questõesinduzidaspelos facilitadores,os gruposselecionaram
os temas-chave para a discussão em torno dos fundos e das políticas públicas
apoiadaspelo Banco Mundial. Tais questõespodemser agrupadasem cinco blocos:

> Questõessobre a naturezado estudo, suas limitaçõese achados

> Questõesde naturezaoperacional
> Descentralizaçãoe políticassetoriais:o papeldos conselhos
>

Participaçãoe capital social

> O formato da políticade fundos:demandaorientadaversusdemandaespontânea

' Esterelatóriofoi escritoporMarcusMelo,Professordo Programde Pós-graduação
em
CiênciaPolíticada Universidade
Federalde Pernambuco.Os dados,analisese conclusões
aqui incluidossãodo autore, portanto,nãodevemser atribuídosao BancoMundial,as suas
agenciasafiliadasou aosmembrosdo Conselhode Diretorese os paísesqueeles
representam
2 Cf Garrison,John,Apresentação
do Estudo,Brasília,BancoMundial,Outubro/2000.
Parao
estudo cf. Couto, Maria Clara (coord), Estudo sobreos Fundos Sociaise AmbientaisApoiados
pelo BancoMundialno Brasil, Brasília,BancoMundial,2000.
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Tais questõesserão discutidasde foram sistemáticanos tópicosa seguir.
3. NATUREZA,LIMITESE ACHADOSDO ESTUDO

As discussõestravadasem torno dos achadosdo estudoforam controversas.Dois
blocos de questõesbalizaramas discussões.As primeirasde ordemempírica,
relacionadasa incorreçõesfactuaispresentesno estudo. A maioriadessas questões
foram prontamenteincorporadaspela equipe responsávelpara revisão. Outras
incorreçõesapontadas,na realidade,comoassinaloua equipe de realização,
constituemdiscrepânciasobservadasrelacionadasao fato de que alguns arranjos
institucionais,instrumentosou metas haviam mudadoapós a realizaçãoda pesquisa.
O estudo representariaassim, nos termos da equipe responsável, uma "fotografia
datada" e referenteao momentoespecíficode realizaçãoda pesquisa.

O segundobloco de questõessão de naturezasubstantivae referem-seà naturezada
pesquisa,sua adequaçãometodológica,e limitaçõescomo instrumentoanalítico.O
primeiroponto a ser destacadofoi o fato de que a pesquisaesteve ancoradaem um
universorelativamentelimitadode entrevistase em pesquisadocumental.As várias
visõese avaliações,freqüentementecriticas, reproduzidasliteralmenteno estudo
apresentariamfortes viesesem função do papeldos atores participantesdo processo
de implmentação.Para alguns participantes,sua reproduçãosem identificaçãodos
atores,davam margensa generalizaçõesdescabidas.O própriofato de que os
quatorzefundos estudadosserem resultadosde contextossociaise trajetórias
históricasou 'geraçõesde fundos' específicasjá dificultavaas generalizações.Com
essas limitaçõesadicionaisas generalizaçõesdeveriamser cautelosase tentativas.

Para a equipede investigadoresa reproduçãoanônimadas citaçõesno documentoera
consistentecom a naturezaparticipativada pesquisa,onde as vozes e percepçãodos
atores eram relevantes. Igualmentea garantiade anonimatodada aos atores
possibilitariamaior incentivopara que as avaliaçõese análisesfossem mais realistas.
Para cada projetocerca de 5-6 informantes-chaveforam entrevistados.Emboraessa
questãotenha sido debatidade forma ampla, ele centrou-sefundamentalmentenas
experiênciasde dois estados, Rio Grandedo Nortee Mato Grosso.

A segundaquestãorelevanterelaciona-seao fato de o estudo não avaliou o impacto
social (e/ou ambiental)dos programas. A discussãotravadafocalizouas limitações
metodológicasdo estudo.A equipe responsávelpelo estudoe o representantedo
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Banco,que comissionouo estudo,esclareceramsuas característicase objetivos:um
estudo independente,participativoe estratégicovoltadopara o diagnósticodos arranjos
institucionaisdos fundose suas característicasoperacionaisvisandodiscutir a
3 Do ponto de
efetividadedos mecanismosparticipativosutilizadosem cada contexto.
vista metodológico,uma avaliaçãodo impactodos fundos implicariamem uma
complexidadesignificativamentemaior. Um estudo destetipo implicariapelo menosem
três importantesinstrumentosmetodológicos.Em primeirolugar, haveriaque se incluir
gruposde controlecom populaçõescom as mesmascaracterísticasmas que não
estiveramexpostasaos programasdos fundos. Em segundolugar a utilizaçãode
surveysvisandolevantaras característicasdas populações,segundoatributosjulgados
relevantesanaliticamente,antes e depois da exposiçãoaos programas.Em terceiro
lugar, a utilizaçãode instrumentosque permitissemisolar o efeitodas açõesdos
programasde outras possíveisvariáveis,tais como outros programasgovernamentais
operandocom as mesmas populações-meta,ou variaçõesno ambienteeconômicoou
institucionaldos programasque possamestar afetandotais populações.

A terceiraquestãode naturezasubstantiva relaciona-secom interpretaçõese
avaliaçõesapresentadasno documentoem relaçãoaos programas,suas
características,e padrão de implementação.Os questionamentoslevantadosem última
instânciaestavamancoradosem divergênciasconceituaisem relaçãoa aspectoscomo
descentralização,participaçãoou sociedadecivil. Segundoalguns críticosdos
achados,as qualificaçõesrelativasà baixa ou alta 'participação', ou nível de
descentralizaçãopara cada fundo, e em cada contexto,deveriavir associadaa uma
explicitaçãono uso dessesconceitos.Este ponto foi particularmenteenfatizadopor
técnicosdo próprio Banco. As divergênciasde interpretaçãoreferiram-sesobretudo
ao PAIC e ao PADiC.

4. QUESTÕESOPERACIONAIS:ASSISTÊNCIATÉCNICA,CONTRAPARTIDAS,E
USO DE EMPRÉSTIMOS

3 O marco de referênciado estudofocalizavaos seguintesaspectos:sistemasde

gerenciamento,procedimentosadministrativos,processode seleçãode sub-projetos,
metodologiasde acompanhamentoe avaliação,e portantonão incluiua análisedos subprojetos.
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As questõesde ordem operacionalfocalizaramfundamentalmentedois tipos de
questões:o problemada assistênciatécnica nos projetose a questão das
contrapartidas.

Assistência técnica. A questãoda assistênciafoi discutidade forma ampla em um rico
processode aprendizagemcoletiva.Os relatosnos diversosgrupos sugeremuma
conclusãomais geral: inexisteum formato único para as várias regiõese contextos
institucionaisdo país. A heterogeneidademarcantedos contextosregionaisinvalida
efetivamente soluções uniformes.Duas questõesde ordemgeral também puderam
ser constatadas. Em primeirolugar, a assistênciatécnica deve ser entendidaem
sentidoamplo que inclui articulaçãointersetoriale formaçaopara a cidadania.Foi
virtualmenteunânimeque a buscada articulaçãointersetorial visando a integração
com outros programasque estejamatuandonos municípiosdeve ser um objetivo
permanente.A noção de assistênciatécnica deve tambémser repensadade forma a
abrangerfatorescomo mobilização,organizaçãosociale fortalecimentoda cidadania.

Em segundolugar, a assistênciatécnica deveriaestar articuladacom uma política de
capacitaçãoe de elevaçãoda qualidade.O desafioa ser enfrentadonessesentidoé de
fazer com que a assistênciatécnicade boa qualidadechegueaos projetos,sobretudo
projetosprodutivosvoltadospara a geraçãode empregoe renda.A capacitaçãodos
extensionistasdeve ser ampla e centradana teoria e práticado desenvolvimento
sustentável.

Dentreos outros aspectosespecíficosda assistênciatécnica estão os seguintes:
> A assistênciatécnica deve estar precedidade diagnósticode forma a torná-la mais
focalizada e customizada
> A assistênciatécnica deve ter recursosgarantidosnos orçamentosdos projetos,e
que a qualificaçãoseja efetivamentedisponibilizadapelos fundos.A questão sobre
se este valor deveriaser fixo ou representarum percentualdos projetos
permaneceuinconclusivanos debates.
> A multiplicidadede situaçõesbem sucedidasnão remetea um formatoúnico para a
naturezado prestadorde assistência.Há experiênciasbem e mal sucedidasde
assistênciaterceirizada.É desejávelportantoa articulaçãode fornecedores
estatais,públicosnão estataise privadosde assistênciatécnica, respeitando-se
peculiaridadese potencialidadede cada estado. Os projetosdevem atentar para as
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especificidadeslocais que requeremestratégiasnegociadascaso a caso com as
comunidadesde beneficiários.
> Os pagamentose desembolsosdevem ser negociadosde acordocom o serviço a
ser prestado,de forma que o conjuntode serviçossejam tangíveise passíveisde
ser controladospelos beneficiários.

Um bloco específicode questõesremeteas redes locais de assistênciatécnica e seu
papel nos programase projetos:
> É recomendávelque se prestigieredes locaise regionaisde assistênciatécnica,

fortalecendo a idéia de assistênciatécnica local direta com apoio dos fundos
> É fundamentalque se incorporea capacitaçãopara que os atores locaispossam
atuar. Esta capacitaçãodeve tambémgarantirque provedoresde assistência
técnica possam trabalharcom populaçõesou comunidadesextremamentepobres.
Os própriosbeneficiáriosdevemtambémser capacitadospara extrair benefícios
efetivos com a assistência.
> A participaçãodos beneficiáriosna definiçãode estratégiasde assistênciadeve ser

garantida.

Um outro bloco de questõesrefere-seao papeldos conselhosmunicipaisna
assistência.As conclusõesdos grupos centraram-seem dois pontos:
> A contrataçãoe acompanhamentode assistênciatécnica atravésdos conselhos
municipaisdeve ser um objetivopermanenteno âmbito dos projetos.
> A qualidadeda assistênciatécnica pode ser garantidaatravésde um sistemade

credenciamentovinculadoà avaliaçãodo desenvolvimentopelos conselhos
municipais.

Contrapartidas. Embora constitua-seem tema controverso,e objeto de críticasna

literatura internacional,sobretudopelas suas implicaçõesredistributivas,o tema das
contrapartidasfoi discutidoamplamentee as conIusões dos váriosgrupos foram
relativamenteconsensuais. Emboraa variedadede situaçõesem relaçãoa
contrapartidas,reconheceu-se,em geral, um papel positivonas mesmas. As principais
implicaçõescitadasforam:

6

> Seu papel didático-pedagógico
> Sua contribuição para o fortalecimentoda organizaçãoe compromissode
entidadesexecutorascom o programaou projetos
> Seu impactosem termos de maior comprometimentoda comunidadede
beneficiários
> Estímuloque produzpara a captaçãode novos recursose diversificaçãode fontes
> Sua contribuiçãopara a sustentabilidadede novosprojetos,em virtude dos fatores
anteriores

Em termosda recomendaçõespropostas,pode-seafirmar que a maioriarefere-sea
tornar as contrapartidasmais criativase flexíveis. Nessesentidoas seguintes
propostasforam apresentadas:
> Diferenciaçãoda contrapartidaem função de cada projetoIbeneficiários
> Mensuraçãodas contrapartidaspor outros parâmetros,inclusiveparticipação,
dependendodo tipo de projeto.
> Entendercontrapartidacomo conceitomais amplo do que contrapartefinanceira,ex.
qualificaçãodo grupo de beneficiários
> Pensaralternativasde apoio para que grupospossamassumir a contrapartidade
projetos

Alguns problemasforam relatadosem relaçãoa projetosespecíficos,mas que parecem
ser comunsa váriosprojetos. A referênciamais importanteda discussãoneste
contextofoi o projetoAIDS 1.No âmbitodas ONGs,por exemplo,a questãodas
contrapartidastem gerado problemascom relaçãoao pagamentosdos encargos
sociais, gerandoproblemastrabalhistasrecorrentes,e em últimainstância, evasãode
quadros.

Doação x empréstimos. A questãoda utilizaçãode empréstimoscomerciaisem lugar
de recursosa fundo perdido não produziucontrovérsiasou suscitoucríticas mas
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4 Urnapreocupação
intensas.
quebalizouasdiscussõestravadasdizemrespeitoà
sustentabílidade
dosfundose sua articulaçãointersetorial.

As recomendações
tambémse voltaramparaa necessidade
de flexibilização:
t"

paraprojetosprodutivosem condiçõesmais
Empréstimos
devemser introduzidos
flexíveis,na fase inicial

> Os empréstimos
devemassumircaracterísticas
diferenciadas
em relaçãoa
empréstimos
comerciais,e ter facilidadesde pagamentos
> É necessário
estabelecer
umafasede transiçãoclaraentrea práticade doaçãoe a

de empréstimos
comerciais
em
Pode-seafirmarque a experiênciaexitosae de grandevisibilidadedo microcrédito,
referidanos debates,temcontribuído
váriospaísesinclusiveo Brasil, amplamente
e historicamente
enraizadasnas instituições
paraarrefeceras críticasrecorrentes
públicase sociedadeem gerala empréstimos.

5. DESCENTRALIZAÇÃO
e POLITICASSETORIAIS:o PAPELDOS CONSELHOS

Os conselhosforamamplamente
reconhecidos
comonovosespaçosinstitucionais
de
"democracia
participativa`.Mailgrado
a heterogeneidade
das situaçõesdosfundos
(quantoa váriosaspectoscomograusde descentralização,
envolvimento
da sociedade
civil,etc), os gruposexpressaram
um sentimentogeneralizado
de que os conselhos
municipaisconstituemum novomodeloinstitucional
de gestãopúblicae de quesão
eficazesquandoatendemasseguintescondições:representatividade,
transparência
e
poderefetivopoderde decisão.Emboraa efetividadedosconselhosmunicipaisseja
vistacomodependentedessesrequisitos,a criaçãodessanovainstitucionalidade
participativano nívellocal temrpermitidoum conjuntoimportantes
de avanços,a saber:
> A criaçãodos conselhostem possibilitado
maioracessoà informaçãoporparteda

sociedadecivil,e maiortransparência
das políticaspúblicas
> Os conselhostem permitidoumaefetivainserçãodas organizações
da sociedade
civilno processode tomadade decisões

Vale assinalarque 93% da carteirados fundos representaempréstimosao governobrasileiro
e 7% doaçõesa fundo perdido.
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> Por se constituirem um mecanismode controlesocial os conselhostem logrado
reduziro espaçoda intervençãopolíticade naturezaclietnelistatradicional
particularistae privatistapor parte dos executivoslocais.
> Com a descentralização,as instânciasde decisãodas políticaspúblicasficaram
mais próximasda comunidade,permitindoum maior envolvimentoda comunidade
na tomada de decisões.
> Os conselhossão importantesinstrumentosde controlesocial.
> Amortecemconflitospolíticos,conduzindoà formaçãopotencialde uma esferade

deliberaçãocoletivamais aberta.
> Permitemuma ação além dos fundos, permitindouma integraçãocom outros

conselhosou políticaspúblicas,com repercussõespositivassobre a
sustentabílidadede projetose programas.
> Gestãoambientalmais próximado nível local onde deveria efetivamenteestar.

Além dessespontos positivos,outros aspectosforam destacadose que tem a ver com
o aperfeiçoamentodo papel que vem cumprindo.Dentreestes foram ressaltadosos
seguintes:
>

Verifica-se uma tendênciapotencialde reproduçãode práticaspolíticastradicionais
no âmbitodos conselhos.O controlee manipulaçãode suas açõese decisõespelos
prefeitos- expressona 'prefeiturizaçãodos conselhos'- representamum risco
permanente.

> Necessidadede capacitaçãotécnícaem virtude do baixa capacidadede

interlocuçãotécnica médiados seus membros(embora exista um reconhecimento
de constrangimentosimportantespara que os conselhosvenham a cumprir uma
papel ativo em termosde aprovaçãotécnica).
> Necessidadede capacitaçãopolíticados membros

De forma geral as discussõese depoimentossão amplamenteconsistentescom os
achadosdos estudos.
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6. PARTICIPAÇÃOE CAPITALSOCIAL

A discussãoem tornodo tema capitalsocial e participaçãoconduziua questõesmais
amplas sobre a própria definiçãodesses conceitos.Umaformulaçãotentativaemergiu
em um dos gruposno qual o capital social foi definido como 'capacidadede
organização,articulaçãoe respostasda comunidadepara atingir seus objetivos'.As
discussõesfocalizaramtrês pontos,a saber.
Em primeirolugar, a definiçãose o capitalé meio ou fim. Esta questãopermaneceu
não esclarecida,sendo consensuala necessidadede aprofundamento.A visão que
essa era uma falsa questãotambémfoi levantadadiretamentepor um grupo. Se
entendidacomo meio,acepção maisfreqüentena literaturatécnica de muitas
organizaçõesmultilaterais,o capital socialé entendidode forma instrumental,e a
questão do fortalecimentoda comunidadelocal etc.. torna-semenoscentral na
formulaçãodos projetos.Se o capital social é entendidocomofim últimodas políticas
públicas,essa relaçãose inverte,e a políticasdevemse centrar no fortalecimentodo
capital social de forma ativa e focalizada.
Em segundolugar, e estreitamenterelacionadaà questão anterior,os mecanismos
pelos quais se pode criar capital social- cuja própria existênciafoi também
questionadanos grupos- tambémforam discutidos.A semelhançada anteriorfoi
consensuala necessidadede aprofundamento.
Em terceiro lugar, a mensuraçãodo capitalsocial. Dificuldadesmetodológicas
importantesforam apontadaspara a mensuraçãodo capital social,para além do
enfoque mais freqüentena cultura associativalocal. Nos diagnósticosde comunidade,
tem havido dificuldadesnessesentido para algunsfundos.Tambémse levantoua
questão de que o capital social pode estar localizadono próprio setor estatal como
discutido em detalhespor Judith Tendier5 em sua análise recentedas políticas
governamentaisno Ceará.
Outros aspectosque foram discutidose que expressamuma preocupaçãodos
envolvidoscom os projetosque merecemdestaqueforam:
> A necessidadede mostrarresultadosa curto prazo obstaculizaa formaçãode

capital social.Os mecanismosde criaçãode capital social são de longa duraçãoe,
mais tipicamente,são multigeracionais.Redesassociativase legitimidadesocial
são o resultadode processoscomplexosde interaçãoe compartilhamentode
experiências.O debateem torno desseponto teve como referenteempírico
sobretudoos PDCR.
5 Tendler, Judith, Good Governments in the Tropics, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1997.
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> A necessidadede reconhecimentoda formaçãode 'inteligência'- de' saber fazer'

em aprendizadocoletivo- como capital social
Quantoao tema da participação,o tema recorrentena discussãosobre o qual emergiu
um consensoimportanteé sobre a necessidadede não apenasgarantira existênciade
canais participativos- e construçãode novoscanais e instâncias-, mas
fundamentalmenteelevar a Qualidadeda participação.
As experiênciasde participaçãosão bastanteheterogêneas.Há relatosde experiências
em todos os níveisde gestãocomo tambémde experiênciaslimitadasà preparaçãoe
acompanhamentode projetos.O testemunhomais freqüenteé de experiênciasque
apresentamobstáculose limitaçõesà participaçãoefetiva na formulacãode projetos. A
participaçãoefetiva requer um processopermanentede construçãosocial da cidadania
na esfera local, em cuja ausênciaa participaçãose esvazia e recuosocorrem.
Duas constataçõescríticasimportantesforam ressaltadasem relaçãoà participação.
> A maioria dos fundos reduziu a tutelasobre as comunidadesmas não atingiuo

estado desejado,em que estas últimasdesempenhamum papelprotagonista.
> Há limitaçõesimportantesem termosda democraciainternadas própriasentidades
da sociedadecivil. Muitas vezes não há participaçãointernaadequadanas ONGs e
cooperativasenvolvidasnos programas.

Algunselementoselementoscentrais que contribuempara garantiro controle social
destacadospelos gruposforam os seguintes:
> Divulgaçãodas açõese iniciativasno âmbitodos projetos
> Utilizaçãodos meiosde comunicaçãopara a mobilizaçãode stakeholders
>

Publicizaçãodas açõesde forma a garantirtransparência

> Envolvimentoefetivo de diversossegmentossociais e novosatores com grande
protagonismonas políticaspúblicas,como o Ministériopúblico.
> Capacitaçãodos atores comoforma de elevar a qualidadeda participação.

valorizaçãoe apoio à criaçãoe institucionalizaçãoda foruns e instânciasde
participação
> Vontadepolítica de incorporara participaçãosocial
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Por fim, mas não menosrelevante,a discussãotravadarevelouforte preocupaçãocom
a falta de clareza na definiçãodos papéis das ONGe do governo,onde as primeiras
acabam cumprindopapéis típicos do segundo,o que acarretarepercussõessobre a
sua identidadee legitimidade.O referenteempíricoda discussãofoi o projetoAIDS
mas a discussãotornou-semais ampla, incorporandooutrasexperiências,embora
nenhumarecomendaçãoespecíficatenha sido apresentada.

7. O FORMATODEMANDDRIVEN DOS FUNDOS

Emboraconstitua-seem tema controverso,e objeto de críticasnos policy circles,a
questão do formato "demanddriven"dos fundos não suscitouquestionamentosmais
sistemáticosnos váriosgrupos, e as conclusõesextraídasforam relativamentepouco
críticas. Estefato pode estar relacionadoa constataçãode que muitosdos fundostêm
suas prioridadesprogramáticas(ex. eletrificaçãorural,combatea AIDS, etc) e portanto
não são puramentevoltados a demanda,o que convertea questãoem tema pouco
tangível.

Os mecanismosde orientaçãoà demandapor gestorespúblicostem sido propostos
como um ingredientefundamentalpara fomentara competiçãoe ao mesmotempo para
premiaro desempenhode agentes implementadores.Esseformatofoi questionadoem
alguns aspectosimportantes.Eles dizem respeitoaos pressupostosbásicosdesses
fundos e programas.Ao exigir-se um processoseletivoem bases competitivas,
assume-seque tais agentestenham um incentivoem aperfeiçoaros projetosem curso,
e que os projetosexpressemmais claramenteas preferênciasda comunidadedo que
nos casos em que um organismode planejamentodefine linhase áreas de
intervenção.
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Esse supostode que as diretrizesgovernamentaispossamestar divorciadasdas
prioridadesdas comunidadesfoi questionadoem um dos gruposque propôsque "no
nordeste há congruênciaentre demandasda base e prioridadesgovernamentais". Em
contextosde grande privaçãoe pouca organizaçãoda sociedadecívil local, o papel
pró-ativodo estadoé fundamental,até mesmopara organizare canalizaras
demandas.Há evidênciassegundoos relatosde que a ação indutorado estadotem
sido bem sucedidana região.

Outro supostoquestionadoé de que a capacidadepropositivade um agenteé
indicadorrelevantede sua capacidadede implementação.Assim os proponentesde
projetosmais consistentes,seriamtambémaqueles que teriam maior potencialde
sucessona implementação.A mobilizaçãoe comprometimentoexistentepara a
formulaçãode um projetoseria ela própria um indicadorde capital social. O clima de
competiçãocriado produziriamais eficiênciana apresentaçãode projetos,maior
representatividadesocial das intervenções,e desburocratizariaa políticasetorial
Dois aspectoscentraisforam destacados:
> Um suposto implícitonessapressuposiçãoé que os entes locais estejam
aparelhadosadministrativae financeiramentepara levar a cabo a implementaçãoo que não é verdade paraa vasta maioriados casos relatados.
> O maior desafio postopara a implementaçãodessenovo paradigmaé que o novo
desenhodas políticastem levadoem muitos casos a uma maior eficiênciae
representatividadena ação governamental,mas ele também apresentaum viés
distributivoquando os projetossão efetivamentepostos em prática.Com efeito,
essa estratégiasancionaas desigualdadesexistentesentre os municípios,
entidadesexecutoras,indivíduosou associaçõesde agricultoresem termos de para o primeirocaso - capacidadeimplementadoralocal, capacidadetécnica de
formulaçãode projetos;e - para o caso de individuosou associações- capacidade
de pagamento,de aval ou garantias.Nessesentido, ao premiaros agentes
melhorescapacitados,corre-seo risco de se reproduzira desigualdadee a
pobreza.
O desafioque se impõe é, portanto,o de conciliarestratégiasdemand-drnven
com uma
ação pró-ativasvoltada para o fortalecimentodessas capacidadesou de subsidiar
efetivamenteos grupos que são excluídosdos programaspor falta de renda. Isso
conferecomplexidadeainda maior à implementaçãodas reformas.A estratégia
desejávelimplicariaem estruturashíbridasdesenhadasem função do contexto.
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Dentrodessa propostade uma estratégiahíbrida,um conjuntode questõesmais
específicastambémforam discutidas:
> As intervençõesrelacionadasà introduçãode inovaçõestecnológicase questões
ambientaisrequerema direçãodo estado.
> Idem com relaçãoa intervençõesem comunidadesem situaçõesde extrema
pobreza.
> A direção do estado pode se dar por persuasãoou recursoà autoridadede estado.

> A discussãodas demandasdevemenvolverquestõesde cunho cultural, comoa
consideraçãode valores locaisou padrõesde produçãoou organização
culturalmenteenraizados,para garantiremsua sustentabilidade

8. O IMPACTODOS FUNDOSE QUESTÕESADICIONAIS

Algumas questõesadicionaisforam discutidas,e dizemrespeitoao impactodos fundos
na reduçãoda pobreza;a necessidadede avaliação;a fetichízaçãodos indicadores,e
a necessidadede articulaçãointersetorial.
Os fundos e a redução da pobreza. Por sua magnitude, os fundos representam

intervençõespontuaisque tem impactobastantelimitadoface à escala do problemada
pobreza.A conclusãomais clara que emergedo seminárioé que a estruturada
pobrezanão é afetada,mas há impactoslocaisconsideráveis.Emborahaja um certo
consensoque os fundos tem cumpridoum papel limitadomais efetivo no contexto local
em que operam, reconhece-seque existem limitaçõesmetodológicasimportantespara
a mensuraçãodo impacto.

Não estão disponíveisbasesde dados e informaçõesque permitamestimar
efetivamenteo impactono nível local. Por outro lado,as informaçõesexistentesnão
permitemdesagregaresse impactopor gênero ou raça. Na maioriados casosos
indicadoressão indicadoresde infraestruturaou IDH, cujos dados são disponíveispara
anos selecionadose muito defasadosno tempo (o últimoano para o qual se dispõe de
dados é 1991).
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Por outro lado, o papel dos fundos na reduçãoda pobrezaé afetado por questões
conjunturais,tais como redução/expansãono nível de atividadeeconômicageral, ou
especificaem uma localidade,criandodificuldadesmetodológicasadicionais. As
dificuldadesde monitoramentodo impactoderivamdas dificuldadesde mensuração.
No entanto,a construçàode mecanismosde monitoramentopodemfornecer
instrumentospara a avaliaçãodo impactoex post.

Dentreas recomendaçõespropostasno sentidode tornar a intervençãosocial mais
efetiva,estão as seguintes:
> Admitir margemde risco nos programasem virtude na sua naturezasocial.

> Demonstrarconfiançanos gruposcom quem se trabalha a partirda delegaçãode
decisõese envolvimentosubstantivodos grupos nas atividadesde implementação.
> Investirna recuperaçãoda auto-estimadas comunidades
> Incorporara avaliaçãodos beneficiáriosna construçãode indicadoresde avaliação
do projeto

Monitoramentoe avaliação.Virtualmenteinexistentenos fundos, a práticada avaliação
precisaser mais disseminada. Para tal os seguintesaspectosdeveriamser
considerados:
> A avalíaçãodeve ser previstano desenhodos projetose do própriofundo

> A avaliaçãodeve contar com recursosespecíficos
> Deve-seincluir um diagnósticoinicial no qual estejam especificadosindicadoresdas
condiçõesiniciaispré-implementaçãodo projeto(baselíne)
> Os resultadosda avaliaçãodeveriamser amplamentedisseminadospara subsidiar
os formuladoresde políticas

Articulaçãointersetorial.Os fundos são estruturasrelativamenteautoreferidase que
mantêmdébil articulaçãocom as políticaspúblicasrelevantes,sobretudo
macropoliticas.Como resultado,os fundosvêem o seu o impacto reduzido.
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O fetiche dos 'indicadores'.
A utilizaçãode indicadores
converteu-se
em umaexigência

burocráticamuitovalorizadano âmbitodos programas.Emborahajaum
reconhecimento
do papeldos indicadores
comoinstrumento
de controle,recomenda-se
que nãoaja umasobrevalorização
formaldo usodos mesmos.

9. CONCLUSÕES

As discussõesocorridasno semináriorepresentam
umesforçoimportante
e inovador
no sentidode discutirumaparterelativamentepequenamasestratégicada carteirade
projetosdo BancoMundialno país,e disseminaros resultadosdo Relatório
independente
encomendado
pelo Banco.
Paraalémda discussãodos achadosda pesquisa,o seminárioconstituiu-seem um
espaçode reflexãoe aprendizagem
coletivasem tornode um conjuntoamplode
questõesestratégicas,
ao mesmotempoque estabeleceu
as basesde umaredede
stakeholders em tornodo tema.Umaagendaimportantede questõesfoi delineadano
sentidode elevara qualidadeda intervenção
socialno paísondeo Bancodesempenha
papelrelevante.Essasquestõesincluemtemascomoa qualidadeda participação
da
sociedadecivilnas políticaspúblicas,a questãoda sustentabilidade
das açõessociais,
o desafiodo fortalecimento
das organizações
locais,a questãodobreo papeldos
conselhosmunicipaise a questãoestrategicamente
crucialrelativaaos mecanismos
de
criaçãode capitalsocial.Essaagendatambémcontemplaquestõesimportantes
na
agendainternacional
de reformae que gradativamente
adquiremgrandeimportância
no debatepúblico,taiscomose o formatodemanddriven é maiseficientedo queos
programastradicionaisquese caracterizam
por seremsupply-driven,ou se os
empréstimos
levama resaultados
maissatisfatórios
do que,asdoaçõesa fundo
perdido.
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