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A investigação tem de apoderar-se da matéria, em 
pormenores, de analisar suas diferentes formas de 

desenvolvimento e de perquirir a conexão íntima que há 
entre elas. Só depois de concluído esse trabalho é que se 
pode descrever, adequadamente, o movimento real. Se 

isso se consegue, ficará espelhada, no plano ideal, a vida 
da realidade pesquisada, o que pode dar a impressão de 

uma construção a priori.

  

(Heinrich Karl Marx, filósofo e revolucionário  alemão 
nascido na pequena cidade da Tréveris, em 1818)                 

Assim como Marx lutou por um  mundo melhor onde todos nós pudéssemos viver em paz 

e com dignidade, espero, Dereck ,  que você também lute para a construção de  um mundo 

cada vez mais justo e digno. Dedico a você a presente dissertação. 
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RESUMO   

A partir das últimas décadas do século passado, o Brasil vem apresentando políticas 

públicas, para desencadear o processo de desenvolvimento local, implantadas, em geral, 

uniformemente em todos os municípios sem considerar suas características, vocações ou 

prioridades. Neste contexto, é apresentado o Farol do Desenvolvimento para potencializar 

a ação governamental para o desenvolvimento econômico em cada município da Região 

Nordeste, norte de Minas Gerais e Espírito Santo e favorecer a articulação local para 

garantir a interação da comunidade com o poder público, visando a sua participação na 

tomada de decisões sobre prioridades econômicas. Este trabalho avalia o Programa na 

condução do processo de gestão compartilhada participativa para o desenvolvimento 

econômico de Simão Dias. Considerando pressupostos teóricos e principais características 

do desenvolvimento sustentável e da gestão participativa,  para o objetivo proposto foram  

analisadas as oficinas realizadas naquele Município, com foco no desenvolvimento 

econômico local. Os resultados da análise demonstraram, dentre outras coisas, a pouca 

representatividade do Farol em Simão Dias, o distanciamento entre os assuntos discutidos 

pelos membros e os temas escolhidos pela coordenação do Programa, e o inexpressivo 

número de ações para o desenvolvimento econômico daquela localidade.     

PALAVRAS CHAVES: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE, 
POLÍTICAS PÚBLICAS, GESTÃO COMPARTILHADA 

PARTICIPATIVA.  
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ABSTRAT   

From the 1980 s until the present, Brazil has been presenting public policies in order to 

unchain the local development process. These policies, however, are designed without 

taking into account the municipalities characteristics, vocations or priorities. In this 

context, the Farol do Desenvolvimento is presented to enhance the governmental acting for 

the economical development in every municipality of the Região Nordeste, north of Minas 

Gerais and Espírito Santo, and to favor local articulation to assure interaction between the 

community and the government, aiming it s participation in decisions on economical 

priorities. This work evaluates Farol do Desenvolvimento program in conducting the 

process of participative shared management for the economical development of Simão 

Dias. Considering the doctrinaire pretexts and the main characteristics of sustainable 

development, to achieve the proposed objective, the workshops that took place at that 

municipality were analyzed, focusing local economical development. The results of the 

analysis show, among other things, the small importance of the Farol do Desenvolvimento 

at Simão Dias, the gap between discussed topics by members and the subjects chosen by 

the Program s coordination, and the inexpressive number of  actions for the economical 

development of that city.      

KEYWORDS: Economical Development and Environment, Public Policies, 
Participative Shared Management.   



 
xi

 
SUMÁRIO   

LISTA DE ILUSTRAÇÕES  XII 

LISTA DE QUADROS XII   

1. INTRODUÇÃO 1   

2. DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL 13 

2.1. O LOCAL 14 

2.2. A SUSTENTABILIDADE 16 

2.3. O DESENVOLVIMENTO 18 

2.4. O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL    20 

- AGENDA 21 26 

- DESCOBERTA (?) DE UMA VOCAÇÃO ECONÔMICA 31 

2.5. O DESENVOLVIMENTO VIÁVEL  UMA ABORDAGEM COMPLEMENTAR 35   

3. GESTÃO  COMPARTILHADA  PARTICIPATIVA 38 

3.1. GESTÃO PARTICIPATIVA NO CONTEXTO DO DESENVOLVIMENTO 40 

3.2. O QUE É A GESTÃO COMPARTILHADA PARTICIPATIVA ? 45 

3.3. DESAFIOS E OBSTÁCULOS PARA O ÊXITO 50 

3.4. A APLICAÇÃO DA GESTÃO PARTICIPATIVA 56   

4. SIMÃO DIAS - O MUNICÍPIO SOB ESTUDO 60 

4.1. ASPECTOS DA SUA SELEÇÃO 61 

4.2. ASPECTOS GEOGRÁFICOS 63 

- SOBRE O SEMI-ÁRIDO 63 

- SOBRE SIMÃO DIAS 64 

4.3. A SOCIEDADE E A ECONOMIA SIMÃODIENSE 66   

5. O FAROL DO DESENVOLVIMENTO  COMO  PROGRAMA DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

70 

5.1. A GÊNESE 72 

5.2. AS CARACTERÍSTICAS DO PROGRAMA 75   



 
xii

 
6. O FAROL DO DESENVOLVIMENTO COMO OBJETO DE PESQUISA 80 

6.1. A TEORIA DA COORDENAÇÃO VERSUS A REALIDADE DAS OFICINAS 82 

6.1.1. CADEIAS PRODUTIVAS 85 

6.1.2. ALIANÇAS ESTRATÉGICAS E VISÃO DE FUTURO 87 

6.1.3. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMPETITIVIDADE 90 

6.1.4. ESTRATÉGIA DE CONVIVÊNCIA COM O SEMI-ÁRIDO 92 

6.1.5. AGENDA 21 LOCAL 96 

6.1.6. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

AÇÕES E RESULTADOS 99 

6.1.7. ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS E OUTRAS OFICINAS 100 

6.2.  O QUE SIMÃO DIAS ASSIMILOU DO PROGRAMA  104 

6.2.1. A REPRESENTATIVIDADE DO FAROL DO DESENVOLVIMENTO 105 

6.2.2. A AGENDA DE COMPROMISSOS 107 

6.2.3. CADEIAS PRODUTIVAS, ALIANÇAS ESTRATÉGICAS E ARRANJOS 

PRODUTIVOS LOCAIS

 

110 

6.2.4. ESTRATÉGIAS DE CONVIVÊNCIA COM O SEMI-ÁRIDO 113 

6.2.5. A GESTÃO COMPARTILHADA PARTICIPATIVA 115   

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 117   

BIBLIOGRAFIA 124   

ANEXOS 132 

I. REGULAMENTO DO FAROL DO DESENVOLVIMENTO 133 

II. TEXTO DE APOIO: OFICINA FORMAÇÃO DO FAROL 139 

III. AGENDA DE COMPROMISSOS DE SIMÃO DIAS 150 

IV. TEXTO DE APOIO: OFICINA CADEIAS PRODUTIVAS 155 

V. MATRIZES DE RELACIONAMENTOS 159 

VI. TEXTO DE APOIO: OFICINA ALIANÇAS ESTRATÉGICAS 161 

VII. TEXTO DE APOIO: OFICINA DESENVOLVIMENTO SOCIAL 165 

VIII. TEXTO DE APOIO: OFICINA COMPETITIVIDADE 168 

IX. TEXTO DE APOIO: OFICINA ESTRATÉGIAS DE CONVIVÊNCIA COM O 

SEMI-ÁRIDO 

171 

X. TEXTO DE APOIO: AGENDA 21 LOCAL 174 

XI. ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS (SLIDES) 177 

XII. PARTICIPANTE DO FAROL DO DESENVOLVIMENTO EM SIMÃO DIAS 180 

XIII. QUESTIONÁRIOS 181 



 
xiii

 
LISTA DE ILUSTRAÇÕES   

ILUSTRAÇÃO 4.1 MAPA SERGIPE / SIMÃO DIAS 65 

ILUSTRAÇÃO 4.2 SIMÃO DIAS 66 

ILUSTRAÇÃO 4.3 PRAÇA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA SANTANA 68    

LISTA DE QUADROS  

QUADRO 1.1 OFICINAS  TEMAS 6 

QUADRO 2.1 AGENDA 21 LOCAL 29 

QUADRO 3.1 MECANISMOS FORMAIS DE PARTICIPAÇÃO POLÍTICA 49 

QUADRO 4.1 PRODUÇÃO AGRÍCOLA (2002) 69 

QUADRO 5.1 FAROL DO DESENVOLVIMENTO  MACRO-FLUXO 77 

QUADRO 6.1 OFICINAS REALIZADAS  MUNICÍPIO: SIMÃO DIAS 82 

QUADRO 6.2 TIPOS DE OFICINA (MODELO) 108  



               

CAPÍTULO 1 

 

INTRODUÇÃO 

   



1. INTRODUÇÃO                                                                                                                     2 

1. INTRODUÇÃO   

As transformações tecnológicas observadas no século XX não foram suficientes 

para, senão acabar, pelo menos reduzir as desigualdades regionais interpessoais de renda. 

Ao lado do exponencial desenvolvimento tecnológico, que amplia a expectativa de vida 

dos seres humanos ao tempo em que potencializa sua capacidade de autodestruição, 

ocorreu um crescimento significativo na demanda por bens e serviços, implicando no 

aumento da utilização de matéria e de energia para atender às necessidades da sociedade. 

Entretanto, observa-se uma grande disparidade dos padrões de vida e de consumo, não 

somente nas populações das diferentes regiões ou países, mas nas populações das 

diferentes cidades de uma mesma região, de um mesmo país.  

Após a tentativa de conseguir para a América Latina algo parecido com o Plano 

Marshall 

 

que recuperou e expandiu o sistema produtivo europeu do pós-guerra 

 

e até 

meados de 1970, o pensamento econômico latino-americano preponderante privilegiava as 

políticas isolacionistas, baseadas na proteção de mercado, na diversificação da produção e 

na substituição de importações. No chamado desenvolvimento sustentado , o Estado 

transferia recursos para atender às necessidades emergenciais das regiões mais carentes, e 

para atender aos interesses de determinados setores de atividade, conforme orientação 

político/econômica de cada governo.  

O desenvolvimento econômico estava atrelado à ação direta do Estado, quer através 

de projetos públicos com foco nos programas setoriais e nas obras de interesse político, 

quer pelo fomento à iniciativa privada com subsídios ou renúncia de receitas.   

Tais políticas, comandadas pelo Estado, tiveram sua utilidade e fomentaram o 

desenvolvimento econômico, mas chegaram ao esgotamento.   

Com a globalização da economia e com o avanço das tecnologias da informação e 

da comunicação, uma nova economia se instala ao lado do antigo modelo de 

desenvolvimento econômico linear e não sustentável. Kelly (1999) vê essa nova economia 

com quatro características diferenciadoras: ela é global, favorece coisas intangíveis como 
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idéias, informação e relacionamentos, é intensamente interligada, e torna mais importante a 

especialização que a diversificação.   

Ao lado da passagem da produção fordista em massa para modelos de produção 

flexíveis, com capacidade de inovar em produtos e processos, instala-se o modelo 

econômico que busca a identificação e a valorização dos recursos locais, significando: (i) 

desenvolvimento mais acessível para as regiões conhecidas por sua excelência em 

determinado produto, do que para aquelas que buscavam a auto-suficiência, (ii) evidenciar 

possíveis potencialidades adormecidas e sub-utilizadas pela sociedade ou que fossem 

sustentáveis em si, (iii) sustentabilidade dos empreendimentos locais e regionais, e (iv) 

mudanças na qualidade de vida das comunidades.   

Em outras palavras, são deflagrados processos de desenvolvimento local que 

dificilmente poderiam ser executados a partir de uma ótica centralizadora1. As políticas 

públicas passam a computar a sustentabilidade dos projetos  públicos ou privados  diante 

do aproveitamento racional dos recursos disponíveis, a considerar a percepção do seu 

cidadão como agente/objeto da ação econômica, e a prever (ou buscar conhecer) os 

impactos dos projetos na comunidade ou no meio ambiente.  

Tem-se, então, o novo pressuposto: o desenvolvimento local se constrói para e com 

os cidadãos, incentivando o seu envolvimento cívico e a sua participação nos assuntos 

locais 

 

política, economia, cultura e desportos 

 

numa ótica multifacetada do seu entorno 

e sem o limite do envolvimento político-partidário.   

Em paralelo, a reflexão sobre o tema desenvolvimento, juntamente com o aumento 

da pressão exercida pela antroposfera sobre o meio, levou ao crescimento da consciência 

acerca dos problemas ambientais gerados por padrões de vida incompatíveis com o 

processo de regeneração do meio ambiente. Essa reflexão leva ao aparecimento do 

conceito de desenvolvimento sustentável preconizando um tipo de desenvolvimento que 

garantisse não somente a sua sustentabilidade econômica mas que, principalmente, 

garantisse a qualidade de vida para as gerações atual e futuras sem a destruição da sua base 

                                                

 

1 Desenvolvimento Local e Integrado - texto do Curso Básico de Desenvolvimento Local, da Comunidade 
Virtual do BNB disponibilizado em 2002. 



1. INTRODUÇÃO                                                                                                                     4 

de sustentação: o meio ambiente.   

O conceito de desenvolvimento sustentável apresentado no Relatório Brundtland 

(1987), rapidamente aceito em todos os segmentos da sociedade, ocasionou o 

aprofundamento da discussão acerca do seu real significado teórico e prático. A questão 

que se estabelece a partir deste aprofundamento é: como o desenvolvimento sustentável 

poderia ser operacionalizado de sorte a ajustar os rumos que as sociedades menos 

privilegiadas vêm tomando em relação a sua inserção no mercado competitivo e a sua 

interação com o meio ambiente natural?  

A principal resposta a esta pergunta tem sido a criação de políticas públicas que 

busquem  desencadear o processo de desenvolvimento local sustentável mas que, em geral, 

não determinam desenvolvimento para a localidade reprimida nem mensuram 

sustentabilidade, afinal, planejadas a partir de interesses políticos e montadas por equipes 

técnicas do governo, vêm sendo implantadas uniformemente em todos os municípios sem 

considerar suas características, vocações ou prioridades como a comunidade as entende.  

A partir do amplo debate sobre desenvolvimento sustentável (década de 1990), o  

planejamento de políticas, programas ou ações públicas necessita considerar o 

relacionamento do homem e seu entorno sob três facetas até então ignoradas: a capacidade 

humana de transformar os lugares, o comportamento do homem em relação aos aspectos 

socioeconômicos e o sentimento do indivíduo em relação aos lugares. (SOTERO, 2002)   

No Brasil, em 1991 Rattner já apontava a necessidade de mobilização e motivação 

de toda a sociedade para definir os padrões de consumo e de produção de acordo com 

estratégia de prioridades, determinadas através de processos democráticos pelos atores 

sociais, e  Buarque (1995) reforçava a importância do local para o novo desenvolvimento 

sustentável, pois o entendia como resultante direta da capacidade de mobilização da 

sociedade local para definir suas prioridades na busca da competitividade no contexto de 

rápidas mudanças tecnológicas, sem deixar de considerar sua cultura e seu entorno.  

Em meados de 1996, o Conselho do Programa Comunidade Solidária optou pela 

promoção de canais políticos de diálogo entre o governo e a sociedade sobre os grandes 
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temas de uma estratégia de desenvolvimento social para o Brasil já que, com a nova 

orientação política, era no local que deveriam ser encontradas as soluções para os 

problemas da desigualdade regional verificada.   

Cria-se em 1997, dentro do Programa Comunidade Solidária, o Grupo de 

Interlocução Política, composto por representantes do governo (ministros de Estado e 

técnicos relacionados com a área/tema em foco e Secretaria Executiva do Programa 

Comunidade Solidária) e da sociedade (representantes de entidades de classe, sindicatos e 

movimentos sociais, ONGs e intelectuais especialistas nas áreas tratadas), cujo objetivo 

geral era a construção de um acordo estratégico nacional em torno de uma Agenda Mínima 

de Prioridades para o enfrentamento da fome, da miséria, da pobreza e da exclusão social.  

No mesmo ano, pela primeira vez, foi abordado o termo desenvolvimento local 

integrado e sustentável e em 1998, durante a 8ª reunião do grupo de Interlocução Política 

do Conselho da Comunidade Solidária, tira-se a sua definição: 

Desenvolvimento local integrado e sustentável é um novo modo de 
promover o desenvolvimento que possibilita o surgimento de 
comunidades mais sustentáveis, capazes de: suprir suas necessidades 
imediatas; descobrir ou despertar suas vocações locais e desenvolver suas 
potencialidades específicas; e fomentar o intercâmbio externo, 
aproveitando-se de suas vantagens locais. (p.23)   

No documento conhecimento como Dez consensos sobre o desenvolvimento local 

integrado e sustentável 2, redigido pelo grupo, consta que a maior ou menor capacidade 

das economias locais operarem positivamente em relação à geração de emprego e renda 

dependeria de políticas públicas e privadas que buscassem: 

 

instaurar e garantir a sustentabilidade do dinamismo econômico gerador de 

emprego;  

 

instalar estruturas sociais eficazes e modernas; 

 

impulsionar melhorias no habitat que atraíssem e retivessem capitais;   

 

estimular investimentos e ações de reestruturação urbana que ampliassem e 

diversificassem as oportunidades culturais, de lazer e de segurança social, e 

                                                

 

2 Documento disponibilizado em www.redelis.org.br.- 

http://www.redelis.org.br
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ter continuidade além do período eletivo ou da gestão partidária.  

Em outras palavras, para ser sustentável, o desenvolvimento local necessita de uma 

cadeia de iniciativas e empreendimentos que se complementem, identificando e 

maximizando as potencialidades de produção, comércio, serviços e consumo locais, ou 

seja, requer a formação de uma comunidade de base.   

Faz-se, também, necessária a criação de um espaço apolítico, aberto à participação 

de todos os grupos da sociedade no planejamento e na aprovação de políticas que: 

promovam a geração de emprego e renda, considerem tanto o entorno quanto a vocação da 

comunidade e se traduzam em melhoria na qualidade de vida.   

QUADRO 1.1 

OFICINAS - temas 

Formação do Farol  

Cadeias Produtivas - Agronegócios e/ou Turismo 

Alianças Estratégicas 

Visão de Futuro  

Desenvolvimento Social  

Balanço Social  

Competitividade  

Mobilização para Inclusão Social  

Estratégias de Convivência com o Semi-Árido  

Agenda 21 Local  

Desenvolvimento Sustentável -  Ações e Resultados  

Microfinanças e Agenda 21 Local  

Arranjos Produtivos Locais  

Balanço Social -  50 anos do Banco do Nordeste  

Temas Locais  
-  Perfil Econômico (revisão e validação) 
-  Agropecuária Orgânica 
- Hortifruticultura 

Temas Locais II  
-  Resíduos Sólidos 
- Água e Esgoto: importância do saneamento 
- Água: uso e reuso 

Fonte: Banco do Nordeste do Brasil S.A. (adaptado) 
Sob essa perspectiva, o Banco do Nordeste do Brasil S.A. apresenta o Programa 
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Farol do Desenvolvimento para ser o facilitador na formação desse espaço supra-político 

em cada um dos municípios da Região Nordeste, sua área de atuação.   

O novo Programa pretendia promover o surgimento: (i) de administradores e 

gerentes públicos e privados com novo perfil para a gestão de novos processos produtivos, 

com o melhor aproveitamento energético, o uso mais eficiente dos materiais e o uso de 

tecnologias limpas; (ii) de grupos e instituições de pesquisa científica, que buscassem 

soluções para os problemas ambientais, e (iii) de consumidores de produtos ecológicos 

 

como produtos agrícolas orgânicos, produtos biodegradáveis, papel reciclado e recipientes 

reutilizáveis  menos voltados ao consumo pelo consumo.  

Em linhas gerais, o Farol do Desenvolvimento foi divulgado como espaço para 

discussão, planejamento e encaminhamento de soluções nascidas da população, visando 

eliminar os gargalos existentes no processo de desenvolvimento econômico municipal e 

otimizando os recursos humanos e financeiros disponíveis.  

Trazia a concepção inovadora de demandas nascidas da comunidade.  

Sob a coordenação do Banco do Nordeste do Brasil S.A., a partir de abril de 1999, 

o Programa Farol do Desenvolvimento realizou, em cada um dos municípios na Região 

Nordeste, dezesseis reuniões ordinárias onde foram tratados temas que, a princípio, 

buscavam dotar a comunidade das informações básicas necessárias a decidir sobre seu 

próprio destino, e viabilizar o desenvolvimento da localidade através de soluções que 

considerassem sua vocação econômica e a região na qual estava inserida. (Quadro 1.1)  

Em dezembro de 2002, com a mudança do Governo, o Programa realizou a última 

reunião nos municípios nordestinos.   

Duas questões motivaram a realização da pesquisa. A primeira, em razão da 

volati1idade das orientações político/econômicas e a não continuidade de diretrizes, 

programas e projetos públicos a cada troca de governo, diz respeito aos mecanismos 

 

se 

realmente existiram 

 

do Farol do Desenvolvimento na condução da gestão compartilhada 

participativa (GCP) de forma que o espaço, definido pelo próprio Programa como sendo 
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supra-partidário, fosse assumido, algum tempo depois, pela sociedade rumo à 

sustentabilidade do seu desenvolvimento econômico, sem a condução do Banco do 

Nordeste.  

A partir dessa primeira questão, tem-se a segunda: como e quando eram feitas as 

avaliações de rumos e resultados das demandas. Tal procedimento, previsto no 

funcionamento da gestão participativa, indicaria a necessidade de 

 

em que abrangência e 

detalhamento   ações para a correção dos caminhos do desenvolvimento da localidade.   

Com o objetivo de responder ao problema geral formulado de pesquisa, que 

consiste em realizar a avaliação do Programa Farol do Desenvolvimento do Banco do 

Nordeste na orientação da GCP no desenvolvimento econômico sustentável da localidade, 

foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos para o trabalho: 

(i) levantar, através de pesquisa bibliográfica, o conceito (definição) e as mais 

importantes características de desenvolvimento local sustentável e gestão 

compartilhada participativa; 

(ii) contextualizar a criação do Farol do Desenvolvimento; 

(iii) analisar os documentos gerados nas oficinas com foco no desenvolvimento e 

comparar os resultados registrados com os esperados pela coordenação do 

Programa; 

(iv) descrever os resultados que:  

- proporcionaram  as condições ideais de sustentabilidade das atividades locais 

para a condução do processo de desenvolvimento; 

- motivaram a competitividade nos empreendimentos; 

- induziram a abertura de novos empreendimentos que consolidassem as 

cadeias produtivas escolhidas prioritárias, e  

- abriram/consolidaram um espaço para a sociedade manifestar seu poder em 

cumprir e fazer cumprir os compromissos assumidos a partir do seu próprio 

anseio.  

Para tanto, foram considerados os seguintes enfoques relacionados com a gestão 
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compartilhada participativa e com o desenvolvimento econômico de Simão Dias: 

(i) a representatividade dos membros do Programa; 

(ii) a mobilização da sociedade para a participação do desenvolvimento do Município;  

(iii) capacitação para a gestão compartilhada (planejamento, autogestão dos recursos 

municipais, etc.) e para as atividades produtivas, cooperativismo, gestão de 

negócios, e outras relacionadas com o desenvolvimento sustentável; 

(iv) intercâmbio de informações, formação de redes e fortalecimento de cadeiras 

produtivas; e  

(v) formação de parcerias e de suporte técnico-operacional,.  

Na direção do objetivo do trabalho, analisou-se a produção intelectual sobre 

desenvolvimento local sustentável, já que diretamente relacionado com as metas do Farol 

do Desenvolvimento, e a revisão da literatura sobre aspectos da gestão participativa, 

ferramenta que deveria operacionalizar o Programa.  

A partir daí, utilizou-se o estudo de caso único exploratório como estratégia geral 

do trabalho para analisar a coordenação do Programa no processo da GCP entre o poder 

público municipal e grupos da sociedade no planejamento, aprovação e execução de 

políticas que, a partir das respostas locais para o desenvolvimento, considerassem tanto o 

entorno quanto a vocação da comunidade.   

Em razão de as reuniões/oficinas terem naturalmente ocorridas sem o controle da 

pesquisadora e em período anterior ao início da observação, utilizou-se pesquisa ex-post-

facto3 ou seja, estando um fato ou fenômeno já posto, tenta-se explicá-lo e entendê-lo a 

partir de registros em documentos ou fitas, entrevistas, questionários e outros. (CARLOS, 

D.M., 2004, p.4)  

A análise de cada ata, agenda de compromissos e levantamentos gerados a partir 

das reuniões foi precedida pela revisão dos documentos 

 

elaborados pela equipe 

coordenadora do Programa 

 

que orientaram o facilitador do processo a: transmitir 

                                                

 

3 Expressão latina que literalmente significa a partir de depois do fato .- 
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informações sobre o tema, incentivar os participantes a refletirem e externarem sua opinião 

sobre o assunto, mediar o consenso e estimular os participantes a chamarem para si a 

responsabilidade pela agenda de compromissos.  

As definições e abordagens sobre desenvolvimento local sustentável encontradas na 

literatura pesquisada, mais significativas para o foco econômico deste trabalho, estão no 

Capítulo 2. Esse novo paradigma de crescimento é tratado como alternativa para garantir 

qualidade de vida às populações (atuais e futuras) e minimizar os efeitos de distorções 

socioeconômicas, e exige mobilização e motivação da sociedade para definir o estilo de 

vida com novos padrões de consumo e de produção.   

No mesmo Capítulo aborda-se Agenda 21, como documento norteador de um 

futuro escolhido pela comunidade, e vocação econômica, como linha mestra condutora das 

atividades que, pelo menos em tese, seriam (ou trariam) a excelência da localidade.   

No Capítulo 3 busca-se a revisão literária sobre gestão pública compartilhada 

participativa, modo de administrar localidades e recursos (humanos, financeiros, materiais 

e tecnológicos) que, a partir do fim da década de 1970, vem direcionando a elaboração de 

políticas públicas no Brasil e é a base teórica do Programa Farol do Desenvolvimento.   

Na análise da literatura identificaram-se lacunas de conhecimento tanto na atuação 

da comunidade na formulação de políticas para o desenvolvimento local sustentável, 

quanto na escolha do coordenador do processo de gestão compartilhada participativa.   

O Município sob estudo é apresentado no Capítulo 4, onde sintetizou-se 

características da região (semi-árida) na qual Simão Dias está inserida, já que dela 

dependem a população e o desenvolvimento sustentável desejado, e aspectos da sua 

economia e sociedade. Os dados foram obtidos no Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), escritório Aracaju, no Escritório de Estudos Técnicos e Econômicos do 

Nordeste (ETENE) do Banco do Nordeste do Brasil S.A. e na Prefeitura do Município.  

Para conhecer a importância econômica do Programa Farol do Desenvolvimento 

para o Município foi, primeiramente, necessário conhecer o que foi o Programa. O 
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Capítulo 5 apresenta como foi idealizado, suas características principais e seus objetivos, 

com base em textos produzidos pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. e como foi 

apresentado para o Governo federal.  

A avaliação do Farol do Desenvolvimento do Banco do Nordeste é apresentada no 

Capítulo 6 que, pela estrutura do estudo desenvolvido, foi dividido em duas partes. A 

primeira apresenta o confronto entre o material elaborado pela coordenação do Programa e 

os documentos gerados em Simão Dias (SE) nas oficinas com temas voltados para a 

economia e meio ambiente, pois deveriam influenciar mais diretamente no rumo do 

desenvolvimento sustentável pretendido originalmente.   

Com esse processo, buscou-se, principalmente: levantar as ações demandadas pela 

sociedade atendidas e as não atendidas; conhecer tecnologias e infra-estrutura existentes e 

demandadas para o enfrentamento da problemática da seca, e mapear as cadeias produtivas 

da região, seus pontos fortes e deficiências.   

Os resultados encontrados nessa fase mostraram a necessidade de pesquisa mais 

direcionada a obter informações adicionais, que completassem os registros 

disponibilizados pelo Banco do Nordeste, no intuito de mostrar o que foi o Farol do 

Desenvolvimento em Simão Dias, o que representou para o desenvolvimento daquela 

localidade, e o que permanece daquela nova maneira de se relacionar com o poder local.  

Assim, a segunda parte do Capítulo 6 registra o que e como o Município assimilou, 

e as reais ações ocorridas na localidade, conseqüentes do nivelamento, capacitação e 

orientações do Farol. Outro aspecto considerado foi o poder da sociedade em cumprir e 

fazer cumprir os compromissos assumidos, compromissos esses saídos do seu próprio 

anseio.  

Com base em questionários aplicados, entrevistas e reunião plenária realizada na 

sede do Sindicato dos Trabalhadores Rural de Simão Dias, as informações obtidas com 

membros da comunidade, participantes ou não do Programa, apontaram incoerências entre 

o registrado em atas e o mundo real.   
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E no Capítulo seguinte, apresenta-se as últimas avaliações do Programa que, ao 

contrário do discurso de ser um espaço aberto para (...) desenvolver ações a partir de uma 

visão compartilhada do município, com organização e foco de atuação voltado para as 

oportunidades concretas de desenvolvimento do município 4, o Farol do Desenvolvimento 

foi uma atividade empresarial do Banco do Nordeste do Brasil S.A.  

Os textos utilizados em leituras, discussões e trabalhos realizados na reuniões do 

Farol do Desenvolvimento foram reproduzidos, parcialmente ou na íntegra, no tópico 

ANEXOS, para que termos como cadeias produtivas, competitividade, externalidades, 

ideologia, instituições e organizações fossem entendidos tais como foram, ou deveriam 

ter sido, entendidos para a construção das três matérias essenciais para impulsionar o 

desenvolvimento local; visão de futuro, cadeias produtivas e convivência com o semi-

árido.       

                                                

 

4 Conforme página do Banco do Nordeste do Brasil S.A. (www.bnb.gov.br/Content/aplicacao) 

http://www.bnb.gov.br/Content/aplicacao
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2. DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL    

"Nunca duvide da capacidade de um pequeno grupo de dedicados cidadãos 

para mudar rumos do planeta. Na verdade, eles são a única esperança para 

que isso possa ocorrer" (Margaret Mead)    

Buscar entender o significado de desenvolvimento local sustentável parece 

essencial quando se pretende propor alternativas que visem a minimizar os efeitos das 

distorções regionais e a dar condições ao homem de alcançar uma certa qualidade de vida 

sem agravar os problemas ambientais já verificados.  

Entretanto, a dificuldade começa em encontrar consenso para a própria expressão 

pois cada termo individualmente carrega conceitos e características diferentes no tempo e 

no espaço, e no conjunto gera expectativas múltiplas conforme o foco abordado.  

Desta forma, opta-se por buscar crescente entendimento a partir de aspectos sociais 

e econômicos.   

2.1. O LOCAL  

A princípio, pode-se identificar dois macro conceitos para o termo local: um 

relacionado à geografia e outro ligado à economia espacial. Ambos podem carregar a 

importância da espacialidade das relações sócio-político-econômicas já que as práticas 

sociais adquirem contornos particulares em áreas geográficas específicas.  

No texto produzido para o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 

Tecnologia (IBICT), Albagli resume o conceito de local no enfoque geográfico: 

Dentro de uma acepção geográfica estrita, lugar pode ser definido 
como uma porção do espaço na qual as pessoas habitam 
conjuntamente (Agnew e Ducan, 1989), implicando, portanto, aí a 
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idéia de co-presença. Para Giddens (1991:26), lugar é melhor 
conceitualizado por meio da idéia de localidade, que se refere ao 
cenário físico da atividade social como situado geograficamente . 
Contrapõe-se aqui a idéia de não-lugar (Augé, 1994), que 
corresponde aos lugares de passagem, de não fixação, ao espaço 
abstrato como as vias informatizadas. (1999, p.2-3)   

Mas local, mais que uma porção do espaço conjuntamente habitado por uma 

população, deve ser entendido como o lugar no qual se situam as transformações e a 

reprodução das atividades econômicas e das relações sociais de longo prazo, onde ocorre a 

construção física e material da vida em sociedade e lhe dá identidade única. (BENKO, 1996, 

e ALBAGLi, 1999) .   

E é moldado a partir da combinação de condições e forças endógenas e externas, 

devendo ser compreendido como parte de uma totalidade espacial (BENKO, 1996, e 

CARLOS, 1996).  

É entendido como um espaço possuidor de uma identidade, de uma dinâmica 

própria e de especificidades que mantêm estreitas relações de interdependência com áreas 

mais vastas (regional, nacional e mundial) em que se insere (JOYAL,1993, p.6).  

As relações de dependência e complementaridade são analisadas a partir da 

vantagem comparativa de locais sobre outros, como sendo o produto da sua inserção em 

uma estrutura mais ampla, e o resultado da sua colocação na divisão espacial e 

internacional do trabalho, condição essa 

 

preço de mão-de-obra, incentivos fiscais, 

impostos diferenciados, dentre outras 

 

gestada artificialmente. (BENKO, 1996, e CARLOS, 

1996).  

Autores como Albagli (1999), Bessa (1999), Buarque (1999), Dowbor (1995, 1999) 

e Jara (1999) atribuem ao termo local para o desenvolvimento sustentável como o espaço 

geográfico caracterizado pela qualidade das relações produtivas e sociais: cadeias 

produtivas, polos de desenvolvimento, relações de trabalho, grupos de pressão, partidos, 

tradições e culturas comuns, organizações associativas, característica étnico-cultural 

(localidades de migrantes, de remanescentes de quilombos, ou indígenas) etc.  
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Dessa forma, tem-se que não somente clima, relevo e recursos naturais, mas infra-

estrutura, estruturas econômica, social e política somadas às formas de poder, às 

competências locais e ao envolvimento da sociedade formariam essa identidade única que 

em conjunto com outras identidades únicas criariam a poliformia verificada nas relações de 

dependência e complementaridade entre locais, sejam eles cidades, regiões ou países.   

Local não se opõe ao regional ou ao nacional, eles interagem, comunicam-se entre 

si e com o resto do mundo, participando de forma organizada de espaços mais amplos 

(DOWBOR, 1998, p.44).  

Para este trabalho, os aspectos mais relevantes a serem considerados sobre o local 

são: (i) diferenciação/especificidade; (ii) grau de autonomia e (iii) nível de análise e de 

complexidade, encontrados na localidade sob estudo.   

2.2. A SUSTENTABILIDADE  

Usando os ecossistemas como referência, Capra (1996) vê a sustentabilidade como 

conseqüência de intricado padrão de arranjo que apresenta cinco características básicas: 

interdependência, reciclagem, parceira, flexibilidade e diversidade. Acredita que, se estas 

características fossem apropriadas pelas sociedades humanas, essas sociedades também 

alcançariam a sustentabilidade.   

Sua crença é justificada quando detecta pontos de semelhanças entre ecossistemas e  

comunidades, tais como: (i) ambos serem sistemas vivos que funcionam em redes 

organizacionalmente fechadas, mas abertas aos fluxos de energia e de recursos; (ii) suas 

estruturas serem determinadas por suas histórias de mudanças estruturais; e (iii) serem 

inteligentes devido às dimensões cognitivas inerentes aos processos da vida.  

A convivência sustentável dos dois sistemas, ecológico e sociedades humanas, é, 

para Capra (1996), uma função complexa que combina, de maneira particular no tempo e 

no espaço, características (interdependência, reciclagem, parceira, flexibilidade e 
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diversidade) com variáveis de estado (relações da comunidade, complexidade da rede 

comunitária, tempo de resposta na solução de conflitos e qualidade dos recursos naturais).  

E a combinação de variáveis e características indica, freqüentemente, o 

comprometimento da sustentabilidade do meio ambiente e a não-sustentabilidade das 

populações mais carentes, banidas de seu meio natural, sem possibilidades de retorno.  

No Brasil, a maior parte da renda das populações indígenas e de pequenas 

comunidades de extrativistas, agricultores e pescadores, deriva do uso das florestas, do 

solo e das águas. A contaminação de solos e a poluição de rios, lagos e águas litorâneas por 

agrotóxicos e metais pesados, o desmatamento e as queimadas privam essas populações de 

(pelo menos) parte de sua fonte de renda, e as levam à deterioração da qualidade de vida e 

da própria comunidade.   

O uso não-sustentável dos recursos naturais, mais que uma questão ambiental, 

implica em questões sociais e econômicas pois, sendo determinante principal das 

migrações do campo para as cidades, gera exclusão do processo produtivo, acentua a má 

distribuição de renda e elimina parte da população do mercado consumidor.   

Desta forma, saindo da esfera do meio ambiente e das discussões de assuntos 

atualmente considerados alternativos, a sustentabilidade vai transitar na esfera econômica e 

no caderno de economia, se atrela ao desenvolvimento econômico e passa a ser tratada, não 

só por biólogos e ambientalistas, mas por economistas, sociólogos, representantes de países 

e organizações diversas, no discurso, político ou científico, economicamente viável, 

socialmente eqüitativo e ecologicamente sustentável .  (RATTNER, 2005)  

Entretanto, vale ressaltar que, enquanto ficar no discurso, a fórmula não satisfaz os 

requisitos de equidade intra e intergerações, nem a expectativa de redução das disparidades 

regionais, quer em nível nacional, quer no internacional. Menos ainda, a fórmula não leva 

a formas e meios de combinar e integrar metas e valores derivados das teorias sobre 

progresso técnico e produtividade com a proteção e conservação dos recursos naturais e do 

meio ambiente (RATTNER, jan/2004).   
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O conceito de sustentabilidade é mais que o exercício analítico de explicar a 

realidade. Exige, conforme Rattner (jan/2004),  o teste de coerência lógica em aplicações 

práticas, onde o discurso é transformado em realidade objetiva .   

Neste ponto, sustentabilidade não deve considerar a pressão e as preferências de 

parcela (privilegiada) da sociedade e do poder público, nem endossar representações 

simbólicas de sustentabilidade. Deve focar políticas de desenvolvimento e comportamentos 

sociais por meio de prática concreta, seja em termos de biodiversidade ou de sobrevivência 

do meio ambiente e das comunidades auto-suficientes e autônomas.  

Em resumo, numa visão mais local, pode-se entender a sustentabilidade do 

empreendimento 

 

informal, micro, médio ou grande, rural, industrial, comercial ou de 

serviços 

 

como sendo a dependência da qualidade da relação entre o crescimento 

econômico, as políticas do setor, o desenvolvimento social e a conservação dos recursos 

naturais, capazes de atrair e fixar populações e recursos financeiros.   

2.3. O DESENVOLVIMENTO  

Quase que intuitivamente, desenvolvimento está ligado à ação e ao efeito de 

crescer, aumentar e de progredir, como sinônimo de civilização, avanço, evolução, 

melhoria, expansão.  

Desenvolvimento e industrialização foram sinônimos, e o avanço da indústria 

nacional em direção a setores de maior sofisticação tecnológica foi visto como importante 

indicador de progresso do País. Mas, nenhum dos dois argumentos se mostrou capaz de 

absorver a mão-de-obra excedente, isso porque as tecnologias poupadoras de mão-de-obra 

avançaram tanto que tiraram das grandes e médias empresas essa capacidade de 

empregar . (BRESSER PEREIRA, 2004)  

Também não puderam explicar o crescimento industrial, verificado no fim da 

década de 1970, refletido no Produto Interno Bruto (PIB) e não na distribuição de renda, 

nem na qualidade de vida das comunidades. O desenvolvimento brasileiro convive entre 
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crescimento e industrialização, de um lado, e pobreza, exclusão e má distribuição de renda, 

de outro. E não é diferente em outras partes do mundo.  

Para Souza (1999), o desenvolvimento econômico compreende um fenômeno de 

longo prazo que (1) ocorre quando existe crescimento econômico contínuo, em ritmo 

superior ao crescimento demográfico, envolvendo melhoria de indicadores econômicos e 

sociais, (2) exige o fortalecimento da economia nacional, a ampliação da economia de 

mercado e a elevação geral da produtividade, e (3) processa-se auxiliado por três fatores 

fundamentais: as inovações tecnológicas, o crédito bancário e o empresário inovador o 

desenvolvimento.  

Grosso modo, pode-se dizer que crescimento não conduz automaticamente país, 

região ou comunidade, à igualdade ou à justiça sociais, nem à qualidade de vida pois 

representa a geração de riquezas com o seu acúmulo, apenas, para alguns indivíduos. Já o 

desenvolvimento , por sua vez, além da preservação e da qualidade do meio ambiente,  

preocupa-se com a geração e a distribuição de riquezas, e com a melhoria da qualidade de 

vida da população. (CAVALCANTE C, 1995)  

Na visão institucional do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

 

IPEA, o 

desenvolvimento econômico pode ser definido como a combinação de crescimento 

sustentado, reestruturação produtiva com melhoria tecnológica (geração, absorção e 

difusão de tecnologia) e melhoria nos indicadores sociais da população em geral. Essa 

visão é compartilhada com inúmeros pesquisadores e colaboradores do IPEA, e pode ser 

encontrada em textos e publicações daquele Instituto.  

São metas relativamente fáceis de definir, mas difíceis de alcançar A esses três 

enfoques 

 

crescimento, reestruturação produtiva e progresso social 

  

estão atrelados 

outros aspectos importantes (vocação econômica, cultura, demografia, políticaetc..) 

indicando a não existência de fórmulas prontas, nem testadas. O que funciona em um país 

não necessariamente funciona em outro; investimentos em uma região pode responder em 

sustentabilidade econômica, em outra nem com investimentos regulares; a política certa em 

uma época pode se tornar um equívoco no momento seguinte.  
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A complexidade do processo de desenvolvimento exige planejamento, avaliações, 

análises e correções constantes. Deve motivar o pesquisador, a sociedade, o chefe de 

Estado e o do município no avanço em cada um dos enfoques que caracterizam o 

desenvolvimento, na opção lúcida e consensada sobre qual deve ser priorizado e na seleção 

de quais instrumentos utilizar. Afinal, desenvolvimento é senão a elevação sustentada, no 

tempo e no espaço, das condições de vida de todos. (RATTNER, 2004)  

O desenvolvimento não é um processo natural que se auto-ajusta para evoluir. É 

uma série de tarefas rotineiras, para as quais recursos materiais, financeiros, sociais e 

institucionais raramente estão disponíveis em quantidade suficiente e nas combinações 

adequadas. E, em razão dos obstáculos à sua consecução, os resultados são notados em 

séculos, e não em décadas5.   

2.4. O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  

Na filosofia da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) e 

do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o desenvolvimento se 

funda no movimento da vida da sociedade em direção ao bem-estar de todos. Este wellfare 

state desejado deflagraria a satisfação das necessidades humanas básicas 

 

saúde, 

educação, moradia, disponibilidade de alimentos 

 

melhorando o padrão de vida da 

população.  

Para ambos os organismos, no modelo econômico instalado 

 

capitalista ou 

socialista 

  

a melhoria do padrão de vida depende também de itens como transporte, 

energia elétrica, água para irrigação e praça de esportes (necessidades secundárias), pois o 

padrão de vida de um cidadão está diretamente associado ao que pode adquirir com seus 

recursos e ao que o Estado pode lhe oferecer. No bem estar da população não estão 

computados o desperdício, a degradação e a preservação ambiental, a superpopulação das 

cidades e o esvaziamento das áreas rurais.   

O número expressivo de definições para o termo desenvolvimento sustentável pode 

                                                

 

5 www.tobiasbarreto.arranjoprodutivo.com.br.- 

http://www.tobiasbarreto.arranjoprodutivo.com.br
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ser justificado como sendo o resultado de um processo histórico contínuo e complexo de 

reavaliação crítica da relação existente entre a sociedade civil e seu meio natural, conforme 

a abordagem adotada por seu pesquisador.   

O termo desenvolvimento sustentável foi primeiramente discutido no documento 

Estratégia Mundial para a Conservação (1980 

 

Word Conservation Strategy) elaborado 

sob o patrocínio e supervisão da União Internacional para a Conservação da Natureza 

(UICN). O documento foi elaborado com foco na integridade ambiental, dá a noção de 

interdependência entre sistemas 

 

naturais, construídos e sociais 

 

e visou a alertar sobre o 

perigo das pressões exercidas sobre os sistemas biológicos mundiais.  

Para aliviar essas pressões, o documento afirma que o desenvolvimento seja 

sustentável na medida que considere aspectos referentes às dimensões social e ecológica, 

bem como fatores econômicos, dos recursos vivos e não vivos e as vantagens de curto e 

longo prazo de ações alternativas . (VAN BELLEN, 2002, p.10)  

Nota-se que a estratégia do documento (i) privilegiou a economia e pouco a 

integridade ambiental ou os processos ecológicos, (ii) foi centrada na oferta sem considerar 

que a estrutura da demanda até então adotada deveria ser fundamentalmente mudada e, 

pode-se acrescentar, (iii) mostrava-se incapaz de tratar questões relacionadas com a ordem 

política e econômica internacionais, com armamentos ou com os problemas relativos a 

populações e urbanização. Somente a partir do Relatório Brundtland, o desenvolvimento 

sustentável dá ênfase á preservação dos seres vivos, aqui considerado o elemento humano, 

gerando equilíbrio entre as dimensões econômica, ambiental e social.  

Muitas outras definições sobre o que deveria ser entendido por desenvolvimento 

sustentável foram propostas, dando ao termo caráter mais ou menos econômico como três 

das apontadas por Van Bellen : 

(i) a de Goldsmith (1972 apud VAN BELLEN, 2002, p.10) que afirma que uma 

sociedade pode ser considerada sustentável quando todos os seus propósitos e 

intenções podem ser atendidos indefinidamente, fornecendo satisfação ótima 

para seus membros ; 
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(ii) a de Costanza (1991 apud VAN BELLEN, 2002, p.11), para quem o conceito de 

desenvolvimento sustentável deve ser entendido no contexto da relação 

dinâmica entre o sistema econômico humano e um sistema maior, com taxa de 

mudança mais lenta, o ecológico de modo a assegurar que a vida humana 

possa continuar indefinidamente, (...), observando-se que os efeitos das 

atividades humanas permaneçam dentro de fronteiras adequadas, de modo a 

não destruir a diversidade, a complexidade e as funções do sistema ecológico 

de suporte à vida , e  

(iii) a de Pronk (1992 apud VAN BELLEN, 2002, p.10), destaca que o 

desenvolvimento é sustentável quando o crescimento econômico traz justiça e 

oportunidades para todos os seres humanos do planeta, sem privilégio de 

algumas espécies, sem destruir os recursos naturais finitos e sem ultrapassar a 

capacidade de carga do sistema .  

O Relatório Brundtland, elaborado a partir da Comissão Mundial sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (World Commission on Environment and Development - 

WCED), traz a  definição de desenvolvimento sustentável adotada por diversas agências e 

organismos internacionais6: é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades das gerações 

presentes sem comprometer a capacidade de as gerações futuras atenderem as suas próprias 

necessidades.   

Tal conceito foi construído basicamente em cima dos objetivos de: crescimento 

renovável; mudança de qualidade do crescimento; satisfação das necessidades essenciais 

por emprego, comida, energia, água e saneamento básico; conservação e proteção da base 

de recursos; reorientação tecnológica e gerenciamento de risco; e reorientação das relações 

econômicas internacionais. (BARONI, 1996)  

Santos (2002) destaca que Relatório Brundtland apresentou medidas a serem 

adotadas pelos diversos Estados signatários do documento para obterem o 

desenvolvimento sustentável: 

                                                

 

6 A definição de desenvolvimento sustentável proposta pelo Relatório Brundtland é adotada pelo PNUMA, 
UICN, WWF, Banco Mundial, Agência Americana para o Desenvolvimento Internacional e outros 
organismos internacionais. 



2. DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL                                                                     23 

 
limitação do crescimento populacional e garantia de alimentação a longo prazo;  

 
preservação da biodiversidade e dos ecossistemas;  

 
redução do consumo de energia e desenvolvimento de tecnologias que utilizem 

fontes energéticas renováveis;  

 

aumento da produção industrial nos países não-industrializados à base de 

tecnologias ecologicamente adaptadas, e 

 

controle da urbanização não planejada e integração entre campo e cidades 

menores.   

Entretanto, vale destacar que, ao contrário de relatórios e documentos anteriores, o 

Relatório Brundtland não apresenta críticas à sociedade industrial e ao sistema capitalista, 

nem ao consumo, seja qual for o modelo; apoia/valida o crescimento tanto em países 

industrializados como em não-industrializados, e entende que a redução da pobreza dos 

países periféricos será conseqüência do crescimento contínuo dos países centrais. Assim, 

foi bem aceito pela comunidade internacional.  

Para governos, agências de desenvolvimento, organismos internacionais e ONGs 

que aceitam as recomendações do Relatório Brundtland, o desenvolvimento sustentável 

consiste na utilização dos recursos naturais 

 

mesmo com modificações da biosfera 

 

para 

atender às necessidades humanas e aumentar a sua qualidade de vida. Para assegurar a 

sustentabilidade do desenvolvimento devem ser considerados os fatores social, ecológico e 

econômico, dentro das perspectivas de curto, médio e longo prazo. (VAN BELLEN, 2002)  

Em 1992, o desenvolvimento sustentável definido no Relatório Brundtland foi 

adotado pela II Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(ou Rio-92) e na Agenda 21 Brasileira o desenvolvimento sustentável deve significar 

desenvolvimento social e econômico estável, equilibrado, com mecanismos de 

distribuição justa das riquezas geradas, bem como ser capaz de levar em consideração a 

fragilidade, a interdependência e as escalas de tempo próprias e específicas dos elementos 

naturais . (Agenda 21 Brasileira, 2000, p.43)  

Com isso, pretendeu-se deixar, definitivamente, de lado qualquer idéia sobre 

desenvolvimento como disposição estática, passando-se a considerá-lo um processo 
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dinâmico que, como um todo, pode e deve continuar a existir e a se manter no tempo (i) se 

abandonada a lógica auto-destrutiva predominante no modelo mecanicista cartesiano, e (ii) 

se as forças que atuam no sistema estiverem em equilíbrio.  

Pretendeu-se, pode-se dizer, que o desenvolvimento sustentável fosse relacionado à 

promoção do crescimento econômico com redução de impactos indesejados para o meio 

ambiente, gerando sustentabilidade econômica, por sua vez, relacionada à eficiência 

econômica (avaliada por competitividade, qualidade, produtividade e lucratividade dos 

produtos e serviços).   

Além das duas sustentabilidades envolvidas, a econômica e a ambiental, deve ser 

considerada a sustentabilidade social, de sorte a formar o tripé do desenvolvimento 

sustentável ideado no Relatório Brundtland. Essa terceira sustentabilidade tem sua 

fundamentação na distribuição eficientemente eqüitativa dos benefícios diretos e indiretos 

projetados para a elevação do nível de emprego e bem-estar social 

 

saúde, educação, 

esportes, cultura e lazer, dentre outras.  

É preciso salientar que, antes mesmo da Rio-92, com base no pressuposto de uma 

necessidade de consenso social para definir a sustentabilidade, Rattner (1988) busca 

explicitar o sentido de desenvolvimento sustentável de forma que o novo paradigma de 

crescimento satisfaça às necessidades não só das minorias mas de todos, todo o tempo e em 

todos os lugares destruir nem exaurir os recursos, e sem provocar conseqüências 

ambientais insuportáveis.   

Além disso, para se impulsionar o desenvolvimento sustentável é preciso que o 

local 

 

quer seja região, micro região, município ou outro espaço 

 

passe a ser visto como 

produto de ações e comportamentos que reflitam valores e intenções.   

Neste novo paradigma, as estratégias de desenvolvimento sustentável devem, no 

entendimento de Rattner (1988), ser caracterizadas pela viabilização econômica, eqüidade 

social, sustentabilidade e aceitabilidade obtidas pela mobilização e motivação de toda a 

sociedade para definir um estilo de vida com padrões de consumo, produção e crescimento 

de acordo com as necessidades básicas e estratégicas de prioridade determinadas através de 
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processos democráticos pelos atores sociais.  

Ora,  para se obter a motivação e a mobilização para o desenvolvimento sustentável 

não se deve esperar a unanimidade nacional, inviável num país de dimensões continentais 

como o Brasil. Mais viável entender processos democráticos mais localizados, mais de 

acordo com as necessidades determinadas e ordenadas segundo as prioridades, a cultura e  

a tradição da comunidade. E ao desenvolvimento sustentável se agrega, necessariamente, o 

foco local.  

Com isso o conceito de desenvolvimento sustentável ganha tantas dimensões 

quantas as necessárias a incorporar outros aspectos das relações sociais e dos indivíduos 

com a natureza. Tem-se, então, que o desenvolvimento sustentável (i) trata, de forma 

interligada e interdependente, as variáveis econômica, social e ambiental, (ii) é equilibrado 

e estável, não estático, de modo a garantir melhor qualidade de vida para as gerações 

presentes e futuras, e (iii) decorre do processo de discussão e de comprometimento de toda 

a sociedade, uma vez que implica em mudanças no modo de agir dos agentes sociais.  

Em outras palavras, o desenvolvimento sustentável passa necessariamente pelo 

desenvolvimento local que, nas palavras de Buarque (1999), é: 

uma resultante direta da capacidade dos atores e da sociedade locais se 
estruturarem e se mobilizarem, com base nas suas potencialidades e 
matriz cultural, para definir e explorar suas prioridades e especificidades, 
buscando a competitividade num contexto de rápidas e profundas 
transformações. No novo paradigma de desenvolvimento, isto significa a 
capacidade de ampliação da massa crítica de recursos humanos, do 
domínio do conhecimento e da informação, elementos centrais da 
competitividade sistêmica. (p.15)    

Para a necessária mudança no comportamento das pessoas e nas suas decisões 

individuais, cabe salientar três pontos:  

(i) mesmo considerando o interesse pelas questões ambientais, as comunidades 

não detêm informações e conhecimentos técnicos sobre os problemas 

ambientais e/ou econômicos que as possam orientar numa tomada de decisão 

no processo de implementação do desenvolvimento sustentável,  

(ii) por envolver a opinião pública e a mudança de comportamento, o 
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desenvolvimento sustentável acaba por se tornar motivo de disputa teórico-

política entre todos os setores envolvidos (governos e organizações não 

governamentais, empresários e ambientalistas, institutos de pesquisa e 

ecologistas, dentre tantos outros), e  

(iii) apesar de a Constituição Federal brasileira ressaltar o caráter da 

descentralização, o poder não é descentralizado, gerando nos indivíduos 

descompromisso para com as questões coletivas e/ou públicas.   

Em resumo, o desenvolvimento 

 

nacional, regional ou local 

 

sustentável  requer 

três pontos de apoio: o político, que assegure a efetiva participação dos cidadãos no 

processo decisório, dirigido por e para as pessoas; o econômico, capaz de produzir e 

distribuir excedentes, gerar tecnologia em bases confiáveis e na busca de novas soluções, e 

o sócio-ambiental, que estimule padrões sustentáveis de consumo, comércio e 

financiamento.    

- AGENDA 21  

Em 1992, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento realizada no Rio de Janeiro busca aumentar o grau de consciência sobre 

o modelo de desenvolvimento adotado mundialmente e sobre as limitações que este 

modelo apresenta. Busca aprimorar a percepção sobre a relação entre os problemas do 

meio ambiente e o processo de desenvolvimento de forma a se legitimar o 

desenvolvimento baseado na sustentabilidade que busca o equilíbrio das decisões, 

integrando as dimensões sócio-cultural, econômica, ambiental e de informação-

conhecimento, a partir de uma visão sistêmica. (NOVAES, [200-]).  

No evento, os 175 países participantes assinaram importantes documentos7 para o 

futuro do homem e da Terra. Dentre esses documentos destaca-se a Agenda 21 por trazer 

uma proposta para alcançar o desenvolvimento sustentável, determinando metas e ações 

para curto, médio e longo prazos.  

                                                

 

7 Alguns outros documentos assinados na Rio-92: Convenção da Biodiversidade, Convenção do Clima e 
Declaração de Princípios das Florestas.- 
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Na redação da Agenda 21 foram ainda definidos recursos e responsabilidades de 

modo que se estabelecesse o vínculo estratégico e universal de solidariedade entre o 

presente e o futuro nas seguintes dimensões como aspectos da sustentabilidade, entendidas 

como necessárias para as relações sociais e dos indivíduos com a natureza: 

 

ECONÔMICA: implicando a gestão eficiente dos recursos em geral e a 

regularidade de fluxos do investimento público e privado; 

 

AMBIENTAL: referindo-se à manutenção da capacidade de sustentação dos 

ecossistemas, na capacidade de absorção e recomposição dos ecossistemas em 

face das interferências do homem; 

 

ECOLÓGICA: referindo-se à manutenção dos estoques de capital natural 

incorporados às atividades produtivas; 

 

DEMOGRÁFICA: buscando revelar os limites da capacidade de suporte de 

determinado território e de sua base de recursos; implica cotejar os cenários ou 

tendências de crescimento econômico com as taxas demográficas, composição 

etária e contingente de população economicamente ativa; 

 

SOCIAL: visando à melhoria da qualidade de vida da população. Em países com 

desigualdades sociais, implica a adoção de políticas distributivas e/ou 

redistributivas e a universalização do atendimento na área social (saúde, 

educação, habitação e seguridade social); 

 

CULTURAL: relacionando-se com a capacidade de manter a diversidade de 

culturas, valores e práticas no planeta, no país ou numa região que compõe, no 

tempo, a identidade dos povos; 

 

ESPACIAL: norteada pela busca de maior eqüidade nas relações inter-regionais; 

 

INSTITUCIONAL: referindo-se à criação e fortalecimento de engenharias 

institucionais e/ou instituições que considerem critérios de sustentabilidade, e 

 

POLÍTICA: referindo-se ao processo de construção da cidadania, em seus vários 

ângulos, e visando garantir a plena incorporação dos indivíduos ao processo de 

desenvolvimento.  
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A implementação da Agenda 21 demandava a tomada de consciência por todas as 

pessoas sobre o papel e a importância dos aspectos ambiental, econômico e político que 

desempenham em sua comunidade, e orientava o envolvimento participativo de 

instituições governamentais, setores empresarial e acadêmico, movimentos e organizações 

sociais; o compromisso de solução para as questões voltadas à preservação e à conservação 

do meio ambiente; exige, portanto, a integração de toda a sociedade no processo de 

construção do futuro.  

Em linhas gerais, o documento buscou conciliar os objetivos de justiça social, 

eficiência econômica e proteção ambiental, dentro de um processo de desenvolvimento 

com o pressuposto da participação e da articulação entre os diversos segmentos da 

sociedade. Esse processo se efetivaria no exercício contínuo de formulação e 

implementação de políticas e ações prioritárias para o desenvolvimento das localidades.   

O Brasil, através de Decreto Presidencial de 26 de fevereiro de 1997, oficialmente 

incorporou o conceito de desenvolvimento sustentável às ações do Governo criando a 

Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 21 Brasileira.   

No mesmo ano, o Ministério do Meio Ambiente encomendou uma pesquisa 

nacional 

 

O QUE O BRASILEIRO PENSA DO MEIO AMBIENTE, DO DESENVOLVIMENTO E DA 

SUSTENTABILIDADE
8 

 

cujos resultados apontaram para a identificação de quatro 

dimensões outras além das tratadas na Agenda 21: 

 

ÉTICA: onde se destaca o reconhecimento de que no almejado equilíbrio 

ecológico está em jogo mais que um padrão duradouro de organização da 

sociedade 

 

está em jogo a vida dos demais seres e da própria espécie humana 

(gerações futuras); 

 

TEMPORAL: pois rompe com a lógica do curto prazo, do imediatismo 

econômico, e estabelece um, por assim dizer, princípio da precaução do uso e a 

necessidade de planejar para o longo prazo; 

 

SOCIAL: no consenso de que só uma menos desigual e com pluralismo político 

pode produzir o desenvolvimento sustentável, e  

                                                

 

8 Fonte: www.mma.gov.br, acesso em mar.2004.- 

http://www.mma.gov.br
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PRÁTICA: quando reconhece como necessária a mudança de hábitos de 

consumo e de comportamentos.  

QUADRO 2.1 

AGENDA 21 LOCAL 

METODOLOGIA 

o Construção de parcerias 

o Análise comunitária das questões 

o Planejamento e definição de: 
-  Objetivos e Metas 
-  Estratégias e compromissos 

o Implementação e monitoramento 

o Avaliação e feed-back  

QUESTÕES A SEREM DISCUTIDAS 

o econômicas (ampliação de oportunidades de emprego e renda, 
distribuição de renda),  

o de políticas públicas e infra-estrutura ( implementação de 
instrumentos de gestão participativa, ampliação da oferta de serviços 
básicos), e  

o de cunho tecnológico e de pesquisa (modernização de atividades 
agropecuárias, fortalecimento das vocações econômicas locais, 
promoção da pesquisa, otimização dos recursos hídricos). 

RESULTADOS 

o Estratégia local para o desenvolvimento sustentável; 

o Resumo das ameaças e oportunidades; 

o Visão de futuro; 

o Plano de ação com tarefas e metas para cada setor; 

o Diretrizes para o acompanhamento e monitoramento do progresso. 

Fonte: Agenda 21 Brasileira e BNDES/PNUD (adaptado)   

A Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 21 

Brasileira elegeu seis temas básicos 

 

Gestão de Recursos Naturais, Agricultura 

Sustentável, Cidades Sustentáveis, Infra-estrutura e Integração Regional, Redução das 

Desigualdades Sociais e Ciência & Tecnologia 

 

e os submeteu aos Estados federativos. 

Da consulta saiu o documento contendo as estratégias prioritárias para os Estados que 

serviu  de subsidio para o Programa Plurianual de Ação, período 2000/2003, e à elaboração 

da a Agenda 21 Brasileira. 

É importante destacar que, mais que um documento, a Agenda 21 Brasileira é um 
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processo de planejamento participativo pois entendeu-se que o cerne do documento deveria 

ser a comunidade externar e legitimar suas próprias prioridades para o seu 

desenvolvimento sustentável. Nesse planejamento participativo os diversos setores da 

sociedade mostrariam a realidade do País, das Regiões, dos Estados e dos Municípios. 

Cada município emitiria um documento, denominado de Agenda 21 Local, consensando a 

visão da comunidade para o futuro.  

Nas palavras do BNDES/PNUD (2000, p.9), a Agenda 21 Local deveria ser 

entendida como sendo um processo de construção e implementação de políticas para o 

desenvolvimento sustentável e de criação de parcerias entre autoridades locais e outros 

setores para implementá-las .   

O BNDES/PNUD (2000, p.10) referindo-se a pontos essenciais do planejamento 

participativo do desenvolvimento sustentável tece comentários acerca do que denominou 

de princípios orientadores: 

(i) PARCERIAS 

Princípio: estabelecer alianças entre todos os parceiros para a 

responsabilidade coletiva, tomada de decisões e planejamento.  

(ii) PARTICIPAÇÃO E TRANSPARÊNCIA 

Princípio: Todos os setores da sociedade estão envolvidos no planejamento 

para o desenvolvimento sustentável e todas as informações relativas ao 

processo de planejamento da Agenda 21 Local são de fácil acesso ao público 

em geral.  

(iii) PREOCUPAÇÃO COM O FUTURO 

Princípio: Os planos e ações para o desenvolvimento sustentável se referem a 

tendências e necessidades de curto e longo prazo.  

(iv) ABORDAGEM SISTÊMICA 

Princípio: As soluções vão às causas subjacentes aos problemas e englobam 

todo o sistema afetado.  

(v) RESPONSABILIDADE 

Princípio: Todos os envolvidos são responsáveis por suas ações.  
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(vi) EQÜIDADE E JUSTIÇA 

Princípio: O desenvolvimento deve ser ambientalmente seguro, socialmente 

justo e economicamente bem distribuído.  

(vii) LIMITES ECOLÓGICOS 

Princípio: Os cidadãos devem aprender a viver dentro da capacidade do 

Planeta .  

Cada Agenda 21 Local deveria ser construída pela participação da sua própria 

comunidade, utilizando metodologia apropriada a obter o consenso sobre questões 

importantes para o desenvolvimento sustentável local; os resultados, ou produtos, obtidos 

mostrariam aspectos da característica do município. (Quadro 2.1)  

Por fim, a estratégia de desenvolvimento sustentável para o Nordeste foi definida 

pelo Governo brasileiro em seis eixos: educação e distribuição de ativos sociais; 

competitividade da economia regional; gestão e regulação dos recursos ambientais; 

tecnologia para a competitividade e sustentabilidade; desenvolvimento institucional e 

organização da sociedade; e integração e desconcentração intra-regional.9   

- DESCOBERTA (?) DE UMA VOCAÇÃO ECONÔMICA  

Tendo em mente a importância de um documento do porte e da amplitude da 

Agenda 21 para o desenvolvimento sustentável da localidade, é preciso buscar um conceito 

para o termo vocação econômica já que se pretende o seu fortalecimento a partir da 

participação, do consenso e do comprometimento da sociedade.  

Tomando o vocábulo vocação separado do seu qualificador, tem-se que é sinônimo 

de predestinação ou talento, gerando, portanto, o entendimento que vocação é algo inato, 

alheio à vontade ou à determinação de alguém (ou algo). Vocação pode, ainda, ser 

entendida como a escolha, simpatia ou predileção por alguma coisa e neste caso passa a ser 

produto da vontade consciente de alguém ou grupo.  

                                                

 

9  Fonte: texto básico utilizado no Farol do Desenvolvimento do Banco do Nordeste. 
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É neste sentido que vocação se liga ao qualificador econômica para representar o 

foco produtivo de um país, região ou localidade. Entende-se, também, que a vocação pode 

ser construída socialmente.  

De forma mais completa e aceita por Buarque (1995), Bessa (1999) e Garibe Filho 

(1996),  vocações econômicas, ou eixos estruturantes do desenvolvimento da localidade, 

são atividades relacionadas com as vantagens comparativas locais e capazes de suportar 

diversos tipos de empreendimento viáveis e sustentáveis.  

A possibilidade de induzir (ou acelerar) um processo de desenvolvimento 

econômico local está atrelado à idéia recorrente de intervenção das prefeituras oferecendo 

incentivos 

 

isenção de impostos, terrenos a baixo custo, serviços de terraplanagem, entre 

outros 

 

para que empresas se instalem no município. Via de regra a prefeitura cria um 

distrito industrial em área afastada do centro e próxima das principais vias de acesso e 

oferece lotes com infraestrutura viária, água, luz e telefone. A participação do poder 

público local restringe-se à elaboração de leis que garantam os incentivos e regulamentem 

a utilização dessas novas áreas industriais. (GARIBE FILHO, 1996)  

A decisão de atrair novas empresas muitas vezes é tomada sem planejamento, 

resultando em um sistema produtivo desarticulado, tanto na relação entre as empresas, por 

serem de diferentes setores produtivos ou concorrentes entre si, quanto em relação à 

vocação econômica local. Em alguns casos, a atração de empresas de diferentes setores é a 

principal causa de ineficiência das políticas de intervenção, pois dificilmente consegue 

trazer benefícios globais para os produtores. Em outros casos, a economia local fica 

dependente do desempenho das grandes empresas que se instalam no município. (GARIBE 

FILHO, 1996)  

Entretanto, a atração de novos investimentos pode se dar com o objetivo de criar 

um sistema produtivo integrado, especializando a economia local em algum setor ou 

produto e, se possível, respeitando a vocação econômica do município. O ambiente torna-

se propício não somente para a atração de empresas de outras regiões, mas também para a 

criação de novos empreendimentos. Para que isso aconteça, a prefeitura deixa de se limitar 
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à ação legislativa e, juntamente com a sociedade civil, passar a definir estratégias de 

valorização da economia local, traçando um plano de ações de médio e longo prazos, 

promovendo o crescimento em bases sólidas. (GARIBE FILHO, 1996)  

Essa mudança, que passa a privilegiar a dinâmica política e social dos debates 

participativos e da descentralização das decisões, se reveste como essencial para 

determinar os vínculos entre desenvolvimento econômico, preservação ambiental, 

democratização das políticas públicas e inclusão social. (JARA, 1999)  

Mas para que haja o comprometimento dos atores sociais num processo de 

desenvolvimento sustentável, deve-se buscar o consenso sobre a necessidade de o 

município ter ou não vocação econômica. E nesse caso algumas questões devem nortear os 

debates: quais fatores devem ser considerados na escolha da vocação econômica? Deve ser 

concentrada em uma única atividade ou o município comporta duas ou três atividades 

preponderantes? Quais as vulnerabilidades e os riscos dos setores econômicos escolhidos?   

O debate consciente e produtivo deve estar apoiado na democratização do  

conhecimento mínimo que permita aos envolvidos saber o que é e quais as vantagens e 

desvantagens de se priorizar uma, duas ou mais atividades de modo a confirmá-las como 

vocação econômica da cidade.   

Essa democratização de conhecimento e o conseqüente entendimento do processo 

de escolha partem de três eixos essenciais: informações sobre a infra-estrutura pré-

existente no município e as competências locais; projeção de cenários para alguns setores 

econômicos, e estudo sobre a viabilidade de inserção ativa do município na economia 

regional, dentre outros.  

Em resumo, o processo de escolha, ou de confirmação, da vocação econômica da 

localidade deve passar pelos seguintes passos:  

 

abrir debate sobre a necessidade de o município identificar sua vocação 

econômica; 

 

analisar as competências e infra-estruturas instaladas; 

 

realizar estudo sobre a inserção da localidade na região; 
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realizar estudo sobre os cenários futuros de alguns setores econômicos, e 

 
através do consenso de representantes do governo e dos diversos segmentos do 

município (empresariais, sociais, educacionais, trabalhistas etc.) decidir quais 

setores priorizar.  

A etapa seguinte deve ser a formalização de parcerias entre poder público, setor 

econômico,  universidades locais, ONGs e entidades como SENAC, SENAI e SEBRAE 

que resultem em incentivos na área de pesquisas, em aumento da produtividade e redução 

de perdas nos processos produtivos, e em otimização do uso de insumos, de modo que a 

cidade assuma sua vocação. (VAZ, 1994)  

Em paralelo vem a criação/fortalecimento de escolas profissionalizantes e o 

desenvolvimento de um centro de serviços para, em conjunto com o centro de pesquisas, 

promover a melhoria na circulação de informações e permitir o acesso do setor produtivo 

local a novas informações relevantes para o arranjo produtivo local, como por exemplo: 

mudanças tecnológicas e dos processos de produção, mercados potenciais, atuação da 

concorrência e pesquisas sobre o perfil dos consumidores.  

Para Garibe Filho (1996) um sistema produtivo baseado na vocação econômica 

propicia a criação de micro e pequenas empresas e com isso: 

(i) favorece a criação de consórcios de venda e de aquisição de matérias primas, 

principalmente quando o município não possui uma rede forte de 

comercialização;  

(ii) melhora a flexibilidade do sistema produtivo local, pois as pequenas empresas 

são mais ágeis para enfrentar mudanças no mercado por se adaptarem melhor às 

novas formas de produção;  

(iii) necessita de menos crédito para financiar o capital de giro e instalações; 

(iv) aumenta o número de empregos, oferecendo mais oportunidades de trabalho e 

melhores ganhos salariais, e  

(v) aumenta o número de proprietários, contribuindo para uma melhor distribuição de 

renda e melhor qualidade de vida para os cidadãos. 
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Além disso, o sistema produtivo baseado na vocação econômica induz a instalação 

de indústrias de máquinas e equipamentos adaptados para o tipo de atividade desenvolvida 

e/ou para as características geográficas da região; incentiva ou fortalece pesquisas ligadas à 

produção, inclusive ao aproveitamento de resíduos; abre espaço para a malha de apoio do 

setor de serviços 

 

marketing de marca, rótulos e embalagens, feiras e exposições etc. 

 

e 

para arranjos produtivos.  

O município torna-se mais imune a crises, pois sua economia não depende do 

desempenho de uma ou duas grandes empresas, mas de um sistema produtivo composto 

por diversos pequenos proprietários empenhados no sucesso dos produtos finais e na 

prosperidade do sistema produtivo como um todo. (GARIBE FILHO, 1996)   

2.5. O DESENVOLVIMENTO VIÁVEL  UMA ABORDAGEM COMPLEMETAR  

Conforme síntese da literatura analisada, as bases da sustentabilidade vêm da 

dimensão ambiental e o seu debate, do movimento ambientalista; as bases do 

desenvolvimento vêm, tradicionalmente, da dimensão econômica. Por sua vez, o uso 

conceitual do termo desenvolvimento sustentável destaca o efeito que se quer atingir, qual 

seja: iguais condições de acesso aos recursos naturais e satisfação das necessidades às 

diferentes gerações, atual e futuras.  

O que justifica o entendimento de desenvolvimento sustentável no contexto dos 

recursos naturais10, pois o uso desses insumos no processo de desenvolvimento deve ser 

sustentável ao longo do tempo, ligado à idéia de que o uso atual do estoque de recursos não 

deve reduzir as rendas reais do futuro.   

A partir de textos, pesquisas e planos governamentais, pode-se dizer que o processo 

do desenvolvimento sustentável vem pautado no campo técnico (mapeamentos de espaços 

                                                

 

10 O modelo de desenvolvimento sustentável sem comprometer as necessidades das gerações futuras esbarra 
no uso dos recursos naturais não renováveis (como por exemplo minérios e petróleo). É imposta a idéia de 
limitação a tais recursos, quer pela tecnologia, quer pela organização social para atender racionalmente às 
necessidades do presente e do futuro. pelo maior período possível. 
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geográficos, vocações ou cadeias produtivas, levantamentos de mercados ou de 

disponibilidades tecnológicas e recursos etc.), mas não orienta as crescentes disfunções 

sócio-econômicas entre regiões/povos/países; visualiza crescimento econômico mas não 

intervem em lutas sociais; agrada a comunidade internacional mas não determina 

compromissos e metas de paises ricos para novos padrões de consumo e métodos de 

produção.   

Isto porque o desenvolvimento sustentável é promessa viável e de entendimento 

lógico nas esferas econômica e ambiental e não nas esferas social e política.   

A ênfase do componente social no desenvolvimento sustentável passa a ser sentida 

no debate sobre fatores não econômicos, como cultura, tradição e história, na determinação 

e no entendimento de sustentabilidade pois envolvem argumentos políticos, algumas 

características da população, as metas da própria sociedade e os julgamentos de valor.  

Na análise de Brandão (2003, p.2), a literatura vem abandonando  a  perspectiva 

crítica da sociedade, retornando ao conceito de comunidade, constituída por atores e 

agentes (e não classes sociais) que orientariam suas ações pelo compartilhamento de 

valores da auto-identidade e do pertencimento a comunas mais que por interesses de 

classe ou por diferentes identidades, vantagens ou conveniências, sem observar 

convenientemente que a sociedade não é somente estruturada por relações de confiança e 

solidariedade.   

Para o autor, deve-se buscar maneiras de romper coalizões políticas e estruturas 

tradicionais de dominação e reprodução do poder, abrindo espaço para o processo 

democrático pelo qual as sociedades administrem as condições materiais de sua 

reprodução, redefinindo os princípios éticos, políticos e sociais que orientem a distribuição 

de seus recursos ambientais.  

Sobre o poder ilimitado do desenvolvimento sustentável da escala local, Silva & 

Shimbo (2004) questionam a capacidade endógena de uma região engendrar um processo 

virtuoso de desenvolvimento sócio-econômico construído totalmente no âmbito local.   
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Sobre este ponto, Brandão (2003) critica o conjunto da literatura que afirma ser 

possível o desenvolvimento local autônomo e independente da estratégia de 

desenvolvimento econômico nacional ou das políticas internacionais.   

Critica, ainda, a produção intelectual que vive a possibilidade de iniciativas locais 

atomizadas, não necessariamente coerentes entre si e sem as necessárias conexões com 

outras escalas de poder, se sustentarem no tempo, mesmo provocando a fragmentação do 

plano geral de desenvolvimento.  

Percebe-se, por exemplo, inconsistências quanto ao financiamento desse 

desenvolvimento local, quanto ao potencial do mercado consumidor para os produtos do 

município e quanto à manutenção de práticas tradicionais em detrimento a outras mais  

modernas.  

A análise crítica de políticas, projetos e planos, que visem a dar sustentabilidade ao 

desenvolvimento econômico local, não podem ignorar políticas, projetos e planos regionais 

e nacionais, pois será o entorno que dará sustentabilidade ao desenvolvimento local.     



              

CAPÍTULO 3 

 

GESTÃO COMPARTILHADA PARTICIPATIVA 
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3. GESTÃO COMPARTILHADA PARTICIPATIVA   

Olhar as inúmeras inovações que estão se dando no espaço local, nos provoca uma 

estranha sensação de processos que estão mudando rapidamente, dentro de um 

quadro geral de referência cultural, político e institucional extremamente viscoso. (...) 

como jogo de futebol praticado por elefantes. Há movimento, regras, objetivos, há até 

energia, mas o resultado não é propriamente muito ágil.  

(Ladislau Dowbor)    

Como visto no capítulo anterios, a abordagem de desenvolvimento local sustentável 

considera as pessoas e as instituições envolvidas nos processos econômicos e sociais como 

atores sócio-econômicos, e enfatiza a dimensão territorial do desenvolvimento, seja ela 

uma microrregião, município ou comunidade, como sendo o espaço onde:  

as comunidades devem explorar características e potencialidades 
próprias, na busca de especialização de atividades que lhes tragam 
vantagens comparativas de natureza econômica, social, política e 
tecnológica, aumentando a renda e as formas de riqueza, respeitando a 
preservação dos recursos naturais renováveis. (FURTADO & FURTADO, 
2000, p.26)   

Pressupor a promoção do desenvolvimento local, preferencialmente sustentável, 

implica em pensar nos instrumentos que o viabilizem. Entretanto não há, ainda, referencial 

teórico sobre o processo.   

Estratégias e ações de desenvolvimento local são implementadas a partir da análise 

de temas que, basicamente, giram em torno de três grandes eixos: forma e estrutura de 

gestão do processo; capacitação dos agentes produtivos e sociais; e sistemas de 

informação.   

Os envolvidos com a promoção do desenvolvimento local não encontrarão 

respostas únicas e inequívocas mas propostas, alternativas e sugestões.  

Dentro do foco deste trabalho, dá-se ênfase ao primeiro dos três eixos, a gestão do 

processo de desenvolvimento local. 
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3.1. GESTÃO PARTICIPATIVA NO CONTEXTO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  

Com a estrutura dividida em poderes (legislativo, executivo e judiciário), níveis 

(municipal, estadual e nacional) e órgãos (autarquias, fundações, secretariasetc.), o modelo 

estatal de gestão predominante é a burocracia (do francês bureaucratie, bureau = 

escritório, cratie = poder) ou a administração da coisa pública por funcionário sujeito a 

hierarquia e regulamentos rígidos . (CUNHA, 1994)  

Essa burocracia estatal se apóia em quatro importantes pilares: (i) hierarquia 

fundada na competência ou especialização; (ii) cada especialização com autonomia 

inclusive de organizar-se e definir sua subordinação hierárquica interna; (iii) regras gerais 

próprias, públicas e estáveis, de sorte que todas as ações, a partir do mais alto posto, são 

limitadas; e (iv) profissionalização de especialistas e funcionários. Nessa estrutura 

burocrática e razoavelmente invariável saem decisões, acordos, resoluções e sentenças 

deliberadas tecnicamente, sem sofrerem pressões e descartadas de demandas e paixões das 

massas. (SOTERO, 2002)   

Para manter o foco impessoal e frio da missão do Estado11 estaria justificada a 

forma de organização departamentalizada, onde cada pleito/demanda é encaminhado 

diretamente ao poder, esfera ou órgão competente e a decisão da equipe técnica 

especializada no tema não é discutida por outros poderes, esferas ou órgãos. Assim, a 

decisão da área de saúde não é, por exemplo, questionada pela educação, transportes, 

segurança ou trabalho.   

A primeira conseqüência nos governos departamentalizados é o crescimento, quase 

descontrolado, da sua estrutura de apoio a tal ponto que, no fim da década de 1960, as 

despesas do Estado tendiam a aumentar mais rapidamente que a captação de recursos ou 

que a receita decorrente do crescimento econômico; melhor, os gastos governamentais 

tendiam ao crescimento em relação ao PIB.  

                                                

 

11 Grosso modo, a missão do Estado é a de defesa da soberania e do território nacional, defesa da moeda 
nacional, garantias de segurança e paz aos indivíduos, garantia de realização de expectativas individuais, e 
sustentação da legitimidade das instituições públicas.  
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A par disso, a globalização começa a mostrar seu principal efeito, ou seja, a 

ampliação das inter-relações entre nações quer no aspecto macro-econômico, com a 

abertura de mercados e o aumento da concorrência internacional, e com a formação dos 

grandes blocos supra-nacionais econômicos (MERCOSUL, União Européia), quer no 

aspecto micro-econômico, com a imposição de  forte reestruturação e modernização nos 

processos produtivos e de gestão às empresas, em busca de ganhos em eficiência e 

competitividade.  

E no Brasil? Além do déficit do orçamento público já instalado, a situação era 

agravada pelo endividamento externo e pela inflação. Sobre a época, Bresser-Pereira 

(1981) sintetizou a ineficácia da política econômica governamental nos seguintes termos: 

o Governo aumentava impostos e era obrigado a recuar parcialmente; anunciava cortes de 

subsídios e terminava por os manter; tentava exercer o controle administrativo de preços e 

acabava por conceder aumentos que oficializava a inflação; tabelava os juros mas as 

instituições financeiras controlavam o tabelamento; estabelecia limites de importações que 

continuavam a crescer.   

Apesar de o Estado brasileiro ser concentrador de recursos 

 

e descentralizador no 

âmbito das decisões, conforme o texto da Constituição de 1988 

 

a carência dos 

investimentos em setores como transportes, energia e telecomunicações eleva o custo 

Brasil e reduz a atração do País para investimentos estrangeiros, mantendo o parque 

industrial, formado a partir da substituição da pauta de importações, com limitada 

capacidade de modernização e competitividade. Assim,  

..., as mudanças tecnológicas acabaram colocando em xeque esta 
estrutura. Por um lado, porque aumentou a consciência política da 
sociedade civil, que passou a exigir um maior controle sobre as ações 
estatais. E, por outro lado, porque a globalização diminuiu a capacidade 
de regulação e gerenciamento do Estado, exigindo uma profunda 
reforma. (SOTERO, 2002, p.8)   

Outro fator que agrava a situação brasileira é o aumento da informalidade no 

mercado de trabalho derivado, dentre outros, da elevada carga tributária em geral e, em 

particular, sobre a folha de salários, aumentando o custo do emprego . (REIS & 

VALADARES, 2004, p.15) 
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Pode-se resumir que a crise econômica brasileira (e a latino-americana) teve como 

causa fundamental a crise do Estado, crise esta que nas palavras de Bresser-Pereira:  

... se define, fundamentalmente, pela crise fiscal do Estado, pela crise do 
modo de intervenção da economia e do social, e pela crise do aparelho 
do Estado. A crise fiscal define-se pela perda do crédito público e pela 
poupança pública negativa. A crise do modo de intervenção, pelo 
esgotamento do modelo protecionista de substituição de importações, 
que foi bem-sucedido nos anos de 1930, 1940 e 1950, mas que deixou de 
sê-lo há muito tempo. Crise do modo de intervenção que se expressa 
também no fracasso em criar um Estado do Bem-Estar no Brasil, nos 
moldes social-democratas europeus. A terceira crise é (...) a crise do 
aparelho estatal, que já sofria cronicamente do clientelismo e da 
profissionalização incompleta, mas que a partir da Constituição de 1988 
vai sofrer do mal oposto: do enrigecimento burocrático extremo. A 
conseqüência dos dois males é a ineficiência e a má qualidade da 
administração pública central e dos serviços sociais do Estado. 
(jul.2001, p.4-5)   

Para o enfrentamento da crise que se instalou no plano mundial são apresentadas 

sugestões de políticas econômicas que. em linhas gerais, podem ser classificadas em duas 

correntes:  

(i) procurar manter a taxa de crescimento da economia e controlar os preços e as 

importações, representando para isso conservar a estrutura departamentalizada 

do Estado com a sua gestão burocrática, ou  

(ii) deixar que o mercado controle preços e importações através da recessão 

econômica, implicando necessariamente a reforma da estrutura12 do Estado 

Moderno, em especial no seu modelo de gestão através: (ii.1) do Estado 

mínimo do programa neoliberal, ou (ii.2) da Nova Administração Pública, ou 

Estado gerencial, proposto pelos ingleses.   

Considerando que a gestão controladora e burocrática ser incapaz de determinar 

crescimento econômico na globalização, nem de promover desenvolvimento social e 

econômico, a proposta da corrente neoclássica, ou monetarista, para a saída da crise fiscal 

                                                

 

12 No modelo de organização dividida e subdividida em poderes, níveis e órgãos não se vê integração ou 
coordenação nas políticas públicas, programas ou projetos, e cada Secretaria atua em cada equipamento 
público específico (escola, posto de saúde, creche, quadra esportiva etc.) para cada público específico 
(jovem, idoso, trabalhador, saudável ou doente etc.) representando a fragmentação dos (poucos) recursos 
disponíveis a serem aplicados sem a autodeterminação ou participação da comunidade. (Sotero, 2002) 
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e recessiva parecia mais viável: reduzir a estrutura do Estado, mudar o tipo de gestão e 

deixar o controle de preços no mercado.   

O Estado mínimo, com a redução drástica do tamanho da presença estatal em 

empresas públicas, de economia mista e em autarquias, propunha que os programas (i)  

públicos se resumissem às políticas assistenciais de atendimento e auxílio à pobreza; (ii) do 

Governo não focassem qualquer público específico, sob pena de distorcer as relações de 

mercado; (iii) destinados a adequar o Estado no novo modelo fossem fundados na 

descentralização, na privatização (aumentando a autonomia das relações de mercado) e na 

focalização dos grupos carentes; e que (iv) se concentrassem na segurança (buscando a 

estabilidade social) e na capacitação de recursos humanos. (SOTERO, 2002)  

O modelo do Estado mínimo foi aceito pelo Fundo Monetário Internacional 

 

FMI 

que o traduziu em três blocos de reformas (BRESSER-PEREIRA, 2000, e SOTERO, 2002): 

(i) reforma fiscal, ou controle dos gastos públicos através do corte de salários, 

demissões, corte de contribuições sociais e reforma da previdência; 

(ii) redução do custo de capital que, na prática, significava a flexibilização do 

mercado de trabalho (legalizando a contratação temporária e diminuindo os 

custos sociais), a diminuição de salários e da carga social com trabalhadores; 

(iii) reformas estruturais, ou o fim de qualquer política de proteção à indústria 

nacional representando a desregulamentação dos mercados (diminuição das 

taxas alfandegárias), as privatizações e a abertura comercial.  

As conseqüências foram as verificadas nas últimas décadas do século passado: 

desarticulação de mercados, cortes de investimentos, aumento do desemprego e 

agravamento da recessão, provocando a reação mundial para a revisão do modelo.  

Esse modelo não foi suficiente para mudar a situação sócio-econômica recessiva. O 

Estado mínimo se mostrou mínimo para o trabalho e máximo para o capital pois foi 

incapaz de arbitrar interesses oligopólicos em conflito e reduzir as taxas de desemprego, 

marginalizou os sindicatos e transferiu poder dos representantes de categoria para os 

administradores públicos. Foram poucas as mudanças no tamanho do setor público, nos 
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gastos públicos, no desequilíbrio fiscal e no modo de gerir recursos públicos. (BRESSER-

PEREIRA, 2000, e SOTERO, 2002)  

Da crítica a essa situação sobrevém o PLANO DIRETOR DA REFORMA DO APARELHO 

DE ESTADO, propondo implantar a administração pública gerencial, do modelo inglês. 

(BRASIL, 1995)  

Essa administração pública gerencial vem orientada para a: 

 

formulação das políticas públicas e a coordenação de sua execução; 

 

regulação dos serviços públicos essenciais; 

 

redução de suas atribuições no setor produtivo 

 

com privatização e 

terceirização 

 

acentuando o papel do Estado e o do mercado; 

 

constituição de organismos descentralizados de gestão pública;  

 

descentralização dos serviços sociais para as esferas estaduais e municipais 

 

transferência de rubricas orçamentárias para esferas menores, e 

 

substituição das hierarquias pela administração por contrato.  

Com o Plano da Reforma, através da liberalização comercial, o Estado abandona a 

estratégia protecionista da substituição de importações e transfere para o setor privado a 

tarefa da produção que, em princípio, este realiza de forma mais eficiente . (BRASIl, 1995)   

No objetivo de dar credibilidade ao Plano e legitimar a nova estrutura pública, o 

Governo buscou orientar e incentivar um conjunto de ações (complementares) nas esferas 

menores, tais como: 

(i) estimular e apoiar a organização e as iniciativas da sociedade para 

resolução autônoma de seus problemas; 

(ii) descentralizar a execução de políticas e serviços públicos, aproximando as 

decisões dos locais onde se verificam as ações e o uso mais diretos, e 

(iii) monitorar e avaliar os efeitos produzidos pelas políticas públicas, bem 

como abrir espaço para a sociedade monitorar e avaliar a efetividade de 

programas e projetos implantados.  
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Exigindo mudanças de comportamento no plano econômico, social e político, o 

Governo buscou induzir pessoas, da comunidade e do poder público local, a fazerem parte 

do planejamento e da gestão dos usos de recursos naturais da localidade onde vivem e de 

recursos financeiros disponíveis, e a participarem das soluções dos problemas gerados pela 

sociedade e suas implicações no meio.   

Em tese, na gestão compartilhada por governo local e sociedade civil, os envolvidos 

pactuariam, gradativa e sucessivamente, novos consensos, montariam sua própria 

estratégia de desenvolvimento possível e participariam das ações rumo ao futuro que se 

deseja sustentável.   

3.2. O QUE É  GESTÃO COMPARTILHADA PARTICIPATIVA ?  

A dificuldade em entender gestão compartilhada participativa no contexto do 

desenvolvimento econômico local começa na determinação da abrangência dos termos 

gestão e compartilhada, e na definição do que seja participação. Dificuldades também na 

identificação dos que devam participar e no tipo de envolvimento a ser esperado. Deve ser 

tratada como processo ou como ferramenta?  

Encontrada em textos de origem empresarial 

 

baseados no senso comum não 

chegam a abrir discussão para o consenso 

 

gestão participativa é abordada, via de regra, 

em situações nas quais os trabalhadores, de forma direta ou por intermédio de 

representantes, buscam interferir na definição de metas e objetivos, na resolução de 

problemas e no controle do processo produtivo. Pode ser tratada como a intervenção do 

trabalhador nas questões decisórias nos processos administrativos, comerciais ou, embora 

raro, na condução geral da empresa.   

Tópico da administração empresarial, a gestão participativa aparece como sendo 

resultante da:  

(i) conquista dos trabalhadores, com o objetivo de propiciar-lhes tomar parte 

do poder e do controle produtivo, de maneira que ambos (poder e controle) 

se traduzam em maiores ganhos na distribuição da riqueza gerada, e 
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(ii) estratégia gerencial, quando a participação do trabalhador se mantém 

dentro de marcos estáveis e controláveis, com o objetivo de ganhos de 

produtividade13.  

Gestão participativa é também discurso dos programas de qualidade como forma de 

serem alcançadas melhorias na área de produção (otimização de recursos, erro zero, 

aumento de eficiência, dentre outras). Na prática, contudo, é pouco percebida pelo 

trabalhador em ações que traduzam coerência entre suas próprias escolhas e as do 

capitalista no que diz respeito aos  objetivos, métodos, organização, execução e controle 

tanto na linha de produção quanto na divisão de tarefas, tanto na comercialização quanto 

no marketing, distribuição, assistência técnica e pós-venda.   

A gestão participativa, como encontrado no artigo de Buffon (2004),  está muito 

nos discursos e pouco na prática em razão do perfil autoritário de empresários e 

executivos. Tal como o dirigente que querendo melhorar os resultados, anuncia a seus 

colaboradores que, a partir de determinada data, passarão a ser responsáveis pelas próprias 

decisões sobre aspectos relacionados ao negócio envolvendo objetivos, métodos ou 

controle. Ou seja, empresários ou executivos passam do controle autoritário para a 

abdicação autoritária: a equipe não é consultada sobre as novas atribuições, nem recebe 

treinamento prévio para tomar decisões sobre a empresa ou resolver os seus problemas.  

No sistema capitalista globalizado, o foco no aumento da produtividade está no 

trabalho e quando se refere no trabalho com conhecimento e serviços, como no pós-

industrial, o foco precisa estar sobre o desempenho. Quando a equipe está comprometida 

com os objetivos da empresa obtêm-se melhoria do desempenho e aumento da 

produtividade. (BUFFON, 2004)  

A lógica, ou melhor, a estratégia por atrás dessa delegação participativa está em 

concentrar esforços para que ocorra a participação das pessoas envolvidas num mesmo 

processo produtivo. Vendo suas idéias, críticas e sugestões discutidas e implementadas, o 

trabalhador percebe-se parte integrante da organização e contribui para a ocorrência de 

                                                

 

13 A Confederação Geral dos Trabalhadores (CGT) disponibiliza o site  www.cgt.org.br para discussões sobre 
o assunto. 

http://www.cgt.org.br
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resultados positivos incrementais distribuídos com a equipe. Na síntese do professor 

Buffon (2004), o sentido da participação está em fazer parte (o sentimento motivador por 

pertencer a um grupo, empresa, comunidade etc.), tomar parte (ação em construir, decidir, 

estar presente) e ter parte (realização pessoal e em benefício do grupo).   

Dentro do enfoque da administração empresarial, a gestão participativa traz o viés 

econômico. Seus discursos estão direcionados ao capital; não coloca o homem no centro do 

interesse ou como prioridade; aborda o trabalho não sob a ótica do trabalhador mas do 

empresário.  

Na esfera pública, a gestão participativa se apresenta como resposta aos absurdos 

crescentes (...) na favela, no latifúndio e na fumaça das cidades congestionadas ; e como 

tendência, surgida na década de 1990, das pessoas se organizarem para tomar em mãos, 

senão os destinos da nação, pelo menos o destino do espaço que as cerca . (DOWBOR, 

1999, p.4-5)  

A gestão participativa criaria nesse espaço que as cerca 

 

local possuidor de 

identidade, dinâmica e especificidades próprias 

 

a capacidade de auto-transformação 

econômica, social e ambiental; e conduziria o cidadão a recuperar uma dimensão essencial 

da sua cidadania, perdida na passividade alimentada e realimentada pelo liberalismo, que 

espera o mercado chegar por si só ao "melhor dos mundos", e pela visão "estatizante", que 

assegura que o planejamento central porá ordem na vida das comunidades. (DOWBOR, 

1999)  

Além de contribuir para o estímulo do exercício da participação cidadã e para a 

ampliação da democracia, Tavares (2004) atribui à gestão participativa dois outros fatores 

que induziriam o desenvolvimento sustentável na localidade: a superação da apatia e da 

alienação da sociedade, e o estreitamento das relações entre o poder público e os cidadãos.   

Considerando que os municípios deveriam ser o espaço apropriado para a relação 

mais próxima e direta entre o pode público e a sua população, havia, pois, a necessidade de 

que o Estado transferisse (parte de) suas atividades de formulador, executor e fiscalizador 

de políticas para as esferas locais, próximas dos beneficiários das ações.  
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No Brasil são exemplos dessa transferência o Sistema Único de Saúde (SUS), o 

Programa Nacional de Combate à Carência Alimentar, o Programa dos Agentes 

Comunitários de Saúde, o Programa Nacional de Alimentação Escolar e o Fundo de 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental (FUNDEF), dentre outros.   

No discurso dos documentos oficiais, a relação poder público & sociedade é 

apresentada como um instrumento do desenvolvimento sustentável que complementa a 

democracia representativa através da participação direta da população na representação de 

seus interesses e necessidades pois conhecem, pela própria experiência, seus problemas e 

as especificidades do seu entorno. É o fortalecimento do poder local através do exercício, 

por alguns indivíduos ou grupos, de sua capacidade de tomar decisões concernentes aos 

negócios da comunidade atribuindo-lhes a capacidade de manejar e de valorizar ativos 

específicos das regiões em que habitam. (KAYSER,1990, p.223)  

Na democracia representativa 

 

descentralização do poder público e econômico 

 

a 

participação do cidadão pode ser exercitada de forma mais qualitativa, quer seja no 

direcionamento da aplicação de recursos em obras e programas que minimizem problemas 

conhecidos (e vividos), quer seja na participação política em questões afeitas aos seus mais 

diretos interesses, quer seja na satisfação de necessidades básicas da comunidade.  (BESSA, 

1999; DOWBOR, 1999)  

Para Tavares (2004), os mecanismos de gestão participativa otimizariam os 

recursos públicos e consolidariam o controle social sobre a correlação entre ações 

desenvolvidas e resultados almejados.   

No caso dos países pobres, a participação cidadã se reveste de particular 

importância na medida em que o reforço do poder local permite, ainda que não assegure, 

criar equilíbrios mais democráticos frente ao poder centralizado nas mãos dos pequenos 

grupos privilegiados.   

No Brasil, o modelo proposto pelo Governo (década de 1990) buscava viabilizar 

em cada município a intervenção dos cidadãos nos processos de tomada de decisão que 
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envolvessem recursos financeiros, organizativos, humanos e técnicos. Para tanto as 

comunidades seriam organizadas em arranjos sociais institucionalizados de participação, 

tais como conselhos, comissões, comitês e consórcios municipais, num espaço próprio para 

a participação cidadã, como conferências, fóruns ou plenárias. (TEIXEIRA, 2001, apud 

TAVARES, 2004).   

Justifica Dowbor (1999) que as decisões tomadas distantes da comunidade pouco, 

ou nada, correspondem às necessidades da própria comunidade; levam, em última 

instância, à separação intransponível entre o conteúdo das decisões sobre desenvolvimento 

econômico e social e as necessidades dos cidadãos.   

QUADRO 3.1 

PARTIDOS  POLÍTICOS GRUPOS DE PRESSÃO CONSELHOS LOCAIS 

Objetivo: participar 

diretamente do poder e 

da aplicação dos recursos

 

Objetivo: atuar sobre o 

poder e na aplicação de 

recursos e influencia-los 

Objetivo: acompanhar e 

fiscalizar o exercício do 

poder e a aplicação de 

recursos 

Possuem ânimo de 

permanência 

Têm atuação temporária Têm ânimo de 

permanência 

 

garantem estabilidade 

em face à alternância 

do poder 

Visam a um projeto 

nacional 

Visam a satisfação de 

interesses específicos 

Visam a inserção 

competitiva do projeto  

local no projeto 

nacional 

Fonte: Bessa/1999 (adaptado)   

Não que se pretenda, como lembra Bessa (1999), diminuir a relevância dos 

mecanismos formais de participação política ou negar a interação necessária dos grupos de 

pressão; mas é com a participação em comitês, fóruns ou conselhos do ambiente local que 

o cidadão participa no poder político e econômico, exercita a democracia e exerce a sua 

cidadania. (Quadro 3.1)  
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Quanto ao novo papel do governo local, autores como Dowbor (1999), Rattner 

(2003), Jara (1999) e Joyal (1993) vêem  a necessidade desse espaço ser mais do que um 

realizador de ações de desenvolvimento econômico e social e funcionar como articulador, 

facilitador e, principalmente, parceiro vez que a eficiência e a efetividade das ações de 

desenvolvimento dependeriam de o poder público ser apenas um dos múltiplos agentes 

envolvidos no projeto de desenvolvimento local incorporado pela sociedade.   

Para Dowbor (1995, p.1), não se deve esperar desempenho semelhante de cada 

governo local nem de cada comunidade pois as possibilidades de atuação (...) são 

condicionadas pela estrutura social e pela organização econômica local, existindo uma 

diferenciação muito grande de cidade para cidade, em função do porte e da complexidade 

das relações sociais, não só no sentido econômico mas de representação, participação e 

decisão. São ainda condicionantes o clima e o solo, o estado do meio ambiente no qual está 

inserido, a cultura e as tradições da comunidade.   

3.3. DESAFIOS E OBSTÁCULOS PARA O ÊXITO  

Na década de 1990, com os objetivos de articular interessados em apoiar e 

promover o desenvolvimento econômico de regiões carentes, e de sensibilizar organismos 

governamentais, internacionais, empresariais e da sociedade civil, visando à multiplicação 

de iniciativas voltadas para o desenvolvimento local, o Brasil14 lançou o Programa do 

Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável 

 

chamado DLIS e, posteriormente, Rede 

DLIS 

 

buscando a indução do desenvolvimento e de novas formas  para enfrentar a 

pobreza e a exclusão social.   

Dentro do Programa lançado, o Governo fundamentou sua estratégia para o 

desenvolvimento em aspectos como a: 

(i) a participação organizada da comunidade local para a gestão participativa; 

                                                

 

14 Através do Conselho da Comunidade Solidária, espaço de diálogo entre o Governo e as organizações da 
sociedade civil, apresentou os dez consensos sobre o desenvolvimento integrado, criou a Base de 
Informações Municipais (BIM), sob responsabilidade do IBGE, e criou a atualmente chamada Rede DLIS.   
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(ii) a capacitação continuada para o planejamento e para a gestão compartilhada 

do desenvolvimento; 

(iii) a oferta articulada de recursos governamentais e não-governamentais; 

(iv) a difusão da cultura empreendedora e o apoio ao empreendedorismo local, e 

(v) a oferta de crédito adequado para micro e pequenos empreendedores, o 

microcrédito.  

Para Edgerton et al ([199-]), embora o entendimento de participação possa parecer 

simples, não é o que ocorre na prática, vez que no processo de gestão local participativa 

existem quatro tipos, ou dimensões, de participação: 

(i) INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÃO: são os fluxos de informação direcionados 

para o público, tais como divulgação de material/documentos/informações por 

meio de jornais, revistas e folhetos, e discussões transmitidas por rádio ou 

televisão; 

(ii) CONSULTA: ou entrevista, é o fluxo de informação mútua entre os 

coordenadores e o público nas avaliações participativas ou de beneficiários, 

reuniões de consulta e visitas de campo; 

(iii) COLABORAÇÃO: é o processo decisório conjunto realizado através de fóruns, 

conselhos, comissões ou grupos de trabalho com representantes de quaisquer 

segmentos da sociedade para determinar metas, ações, prioridades e funções, 

para atribuir a responsabilidade de implementação, acompanhamento e 

monitoração aos interessados/envolvidos, para solucionar divergências ou 

obter acordos, e 

(iv) DELEGAÇÃO DE PODERES: é a transferência do controle do processo decisório 

e dos recursos a todos os interessados.   

Nada obstante a posição de Edgerton et al ([199-]), o que determina o tipo de 

participação social mais adequada para o processo de gestão democrática participativa é a 

relação de motivos que justificam, segundo o Governo, envolver a população nesse 

processo para o desenvolvimento: 

 

entender que desenvolvimento sustentável e qualidade de vida dependem da 
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visão das populações; 

 
assegurar que as preferências e necessidades das populações sejam 

consideradas nas ações e programas do poder público; 

 
conscientizar as populações para os problemas possíveis de solução e para a 

necessidade de ação; 

 

melhorar as decisões locais a partir do conhecimento e das idéias das 

populações; 

 

legitimar as decisões, e 

 

ter populações apoiadoras das políticas e decisões para as quais contribuíram 

(ownership).  

A partir dos motivos relacionados, verifica-se que o tipo mais adequado de 

participação é a colaboração. Os demais apresentados por Edgerton et al ([199-]) devem 

compor o conjunto de ferramentas de apoio na gestão democrática participativa, incluindo 

aí um sistema de informações aberto, através do qual a população tenha conhecimento 

sobre os recursos disponíveis, os gastos públicos e o estágio dos projetos e obras do 

município.  

A Rede DLIS15 , com base nos seis passos para a implementação da Agenda 21 

Local, divulga determinados procedimentos que visam a orientar sobre as etapas 

estratégicas para a gestão participativa na promoção do desenvolvimento local no 

município, conforme abaixo:  

 

mobilização e sensibilização da sociedade local; 

 

capacitação do fórum ou conselho de desenvolvimento local; 

 

diagnóstico participativo local; 

 

plano de desenvolvimento local; 

 

agenda local; 

 

negociação da agenda, e 

 

implementação da agenda.  

A mobilização e sensibilização da municipalidade com uso de meios de 

comunicação de massa, reuniões, palestras e exposições, busca atingir todos os segmentos 
                                                

 

15 Disponível no site www.rededlis.org.br. 

http://www.rededlis.org.br
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da sociedade, estejam ou não formalmente organizados para (i) integrá-los à experiência de 

planejamento e gestão compartilhada do desenvolvimento local e (ii) ser constituído um 

fórum ou conselho de desenvolvimento local.  

Esse colegiado deve reunir os formadores de opinião e os representantes dos 

segmentos sociais e das principais lideranças na sociedade local, independente das 

diferenças socioeconômicas, políticas ou religiosas, inclusive grupos minoritários, pobres e 

vulneráveis, de sorte que o colegiado seja 

 

e reconhecido 

 

legítimo, representativo, 

democrático e participativo no processo de desenvolvimento local.  

Posteriormente, segundo a orientação da Rede DLIS, os componentes do fórum ou 

conselho de desenvolvimento local serão capacitados para adquirirem conhecimentos, 

habilidades e competências básicos para o exercício de atividades de planejamento e gestão 

compartilhada. Para que esse colegiado seja o protagonista, condutor e articulador do 

processo de desenvolvimento local sua capacitação precisa ter qualidade e ser continuada.   

A atividade prioritária do colegiado é o diagnóstico participativo local  para 

identificar (i) as potencialidades, oportunidades, vantagens comparativas e competitivas 

que podem contribuir para o desenvolvimento local e (ii) os problemas, obstáculos e 

limitações que têm impedido o desenvolvimento local. Os grupos de origem dos 

integrantes do fórum/conselho devem ser envolvidos nesse diagnóstico participativo, pois 

quanto maior for o envolvimento da sociedade local no diagnóstico, maior será o nível de 

compromisso com a superação dos obstáculos e com a realização das potencialidades 

identificadas.  

Antes de aceitar os resultados do diagnóstico, o grupo pode levantar questões 

relativas ao assunto tratado, como por exemplo se, de fato, foram incorporadas práticas 

sustentáveis de desenvolvimento, que competências possuem quem formulou tais 

proposições, se há mercado fora do município etc. A partir dos resultados do diagnóstico, 

identificar as vocações econômicas e determinar as ações necessárias para a implantação 

das atividades relacionadas a cada uma das vocações a serem apoiadas, compondo o Plano 

de Desenvolvimento para a localidade.   
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De modo geral, a localidade não tem recursos disponíveis suficientes para realizar 

as ações determinadas pelo grupo, relacionadas no Plano e necessárias ao desenvolvimento 

sustentável. A criação de uma agenda local visa a definir as ações prioritárias, a monitorar 

e avaliar as ações coletivas e a concentrar os esforços da comunidade em torno de um 

número menor de atividades. Na medida em que cada item da agenda for resolvido, um 

novo é priorizado de modo que, progressivamente, todo o Plano vai sendo executado.   

A agenda também se presta como documento que vai para a mesa de negociação 

com o conselho local e com organizações governamentais e não-governamentais para a 

obtenção dos recursos 

 

financiamento, tecnologia, pesquisas e outros 

 

necessários para a 

implementação das prioridades demandadas pelo município. Essa articulação entre a 

comunidade e parceiros que financiam e executam projetos de desenvolvimento acaba por 

ajustar a oferta às necessidades locais com  resultados e impactos mais positivos.   

Negociados e pactuados os compromissos para execução das ações contidas na 

agenda local, cabe ao fórum ou conselho de desenvolvimento local as tarefas de 

acompanhar a efetiva implementação das ações acordadas, a preparar e encaminhar os 

projetos técnicos de acordo com as exigências específicas da instituição financiadora, e 

avaliar os resultados, mesmo parciais, para sugerir ajustes, retificações ou outro 

procedimento.   

Aliadas às etapas estratégicas, algumas outras posições/atitudes devem ser tomadas 

pelos coordenadores do processo de gestão participativa compartilhada de sorte que o 

colegiado consiga manter tanto o bom desempenho nas atividades sob sua 

responsabilidade, quanto a parceria cooperativa da sociedade. São exemplos de atitudes 

necessárias : 

(i) aproveitar e melhorar os processos existentes de participação e de representação 

locais em vez de substitui-los, desvalorizá-los ou ignorá-los; 

(ii) abordar e discutir conflitos de interesses, questões de permuta e preferências 

localizadas, abolindo todas e quaisquer listas de aspirações particulares de grupos 

de interesses, e  

(iii) não permitir que o Plano de Desenvolvimento e a agenda local sejam montados a 
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partir de simples exercícios de confirmação num processo aberto e sim das 

discussões do fórum/conselho.  

O Governo esperava que no fim desse processo o fórum/conselho tenha adquirido 

suficiente maturidade para dar continuidade de forma autônoma e sustentável ao 

planejamento e à gestão participativa compartilhada do desenvolvimento local. Tenha, 

ainda, fomentado a rede com parceiros públicos e privados, rede com suficiente autonomia 

que possa resistir a eventuais  interferências de conjunturas políticas adversas.   

Em resumo, para a efetivação de políticas públicas o Governo brasileiro contava, 

inicialmente, com as prefeituras para: 

 

abrir espaços institucionais adequados à negociação e ao pacto com os atores 

sociais; 

 

capacitar, em parceria com o SEBRAE, os componentes dos fóruns/conselhos; 

 

facilitar a formação do suporte técnico-operacional, e  

 

articular-se com instâncias superiores, iniciativa privada e parceiros outros para a 

captação de recursos financeiros necessários ao cumprimento dos propósitos 

pactuados.  

Posteriormente deixou a coordenação do processo nos municípios localizados na 

Região Nordeste a cargo do Banco do Nordeste do Brasil S.A. e nos municípios das 

demais Regiões, a cargo da Rede DLIS. A partir de 2002 o Banco do Nordeste se retira da 

coordenação do processo.   

Como relacionadas no texto de Edgerton et al ([199-]), dentro do que chamou de 

fase da avaliação das condições predominantes , as situações abaixo são obstáculos ao 

processo de gestão participativa, os quais devem ser reconhecidos e superados logo de 

início:  

(i) conflitos de interesse, baixa confiança e diferentes poderes de negociação entre 

membros do fórum ou conselho de desenvolvimento local; 

(ii) falta de vontade política dos agentes de governo 

 

pelo temor de perder influência 

ou poder 

 

em permitir a representatividade (participação ampla) do 
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fórum/conselho ou reconhecer a sua legitimidade;  

(iii) percepções de diferentes a respeito do assunto em discussão ou expectativas 

exageradas a respeito dos resultados do processo participativo; 

(iv) insuficiente intercâmbio de informação entre participantes do processo, e 

(v) reuniões mal planejadas, com duração inadequada, sem conclusão definida ou 

realizadas em local e hora impróprias.    

3.4. A APLICAÇÃO DA GESTÃO PARTICIPATIVA  

A Organização Internacional do Trabalho (OIT), entidade que apóia processos de 

desenvolvimento local e de gestão descentralizada em diversas partes do mundo16, 

disponibilizou, em 2000, trabalho com propostas, possibilidades, alternativas e sugestões  

para o fortalecimento da capacidade técnica local na área do desenvolvimento local 

 

formação, informação especializada, assessoria técnica e intercâmbio de experiências 

dentre outras (p.2) .  

Em resumo, a OIT (2000) concebe três modelos de gestão do desenvolvimento 

local: 

(i) GESTÃO DIRETA, quando os riscos das decisões e implementação de programas 

são assumidos pelo poder público; 

(ii) GESTÃO INDIRETA, quando as autoridades locais, ainda que mantendo a sua 

responsabilidade política sobre as ações de desenvolvimento, transferem a 

responsabilidade pela implementação das ações para o setor privado ou 

associativo através de sociedade, fundação ou associação com participação 

acionária parcial da administração local, concessão ou contratos, acordos ou 

convênios (p.7), e 

(iii) GESTÃO ASSOCIATIVA que permite a associação e a colaboração entre as 

administrações locais (entre municípios, por exemplo), a administração supra-

                                                

 

16 No Brasil, a OIT assinou, em maio de 2001, convênio com o Instituto Brasileiro de Administração 
Municipal (IBAM) que coloca à disposição dos municípios, via Internet e correio eletrônico, o curso de 
formação de especialistas em desenvolvimento local. Para mais informações, consultar www.ilo.org.- 

http://www.ilo.org
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local e as organizações representativas dos principais atores sócio-econômicos 

como, por exemplo, associações de municípios e associações de desenvolvimento, 

conselhos municipais, distritais ou regionais funcionando como órgãos 

consultivos e/ou executivos integrados por diversos municípios, consórcios para 

executar obras, serviços ou programas (p.8).  

No Brasil, em geral, cada novo governante descarta programas e projetos 

implantados pelo antecessor, prioriza os do plano apresentado no período de eleições, 

substitui conselhos e grupos (participativos) da sociedade legitimados pela administração 

anterior, e muda a forma de gerir recursos. Por outro lado, a população passivamente aceita 

as mudanças, acredita na redução do desemprego e espera que sua qualidade de vida se 

pareça como em novela de televisão. Com isso se perpetua a má aplicação dos raros 

recursos e a descontinuidade.  

Nada obstante os modelos de gestão associativa e de gestão compartilhada 

participativa (GCP), matéria dos tópicos anteriores, se prestarem para o desenvolvimento 

local sustentável, nos últimos anos, o poder público 

 

principalmente as administrações 

locais 

 

demonstra a tendência de substituir a gestão direta por um modelo mais 

descentralizado em áreas como meio ambiente, saúde, educação e sócio-cultural.   

Desta forma, são exemplos de aplicações de GCP  em diversas cidades os comitês 

de acompanhamento dos recursos hídricos, os conselhos gestores das unidades de saúde, os 

conselhos consultivos da rede pública de educação básica e o orçamento participativo. 

Especificamente existem o Comitê da Bacia Hidrográfica (CBH) do Rio Sergipe (SE), 

Conselho Deliberativo Gestão Participativa na Floresta Nacional de Canela/ Novo 

Hamburgo(RS), o Conselho Consultivo da Floresta Nacional de Lorena no Vale do Paraíba 

do Sul / Estado de São Paulo, o Programa Sobral Criança(CE) e o Conselho de Gestão 

Participativa no Hospital da Lagoa(RJ).  

São exemplos de gestão associativa: o Consórcio Intermunicipal de Produção e 

Abastecimento (CINPRA) que reúne 15 municípios maranhenses  com objetivo de superar 

a dependência em relação a outros Estados para o abastecimento de hortifrutigranjeiros, e o  

Consórcio Quiriri formado pelos municípios de São Bento do Sul, Rio Negrinho e Campo 
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Alegre, todos em Santa Catarina, para fortalecer recursos e ações na preservação 

ambiental.  

Outra aplicação de GCP  é proposta por Sotero (2002), integrando os serviços 

públicos através da organização de equipamentos públicos multifuncionais 

territorializados, e abrindo espaço para a gestão comunitária. Em seu artigo, o autor sugere: 

(i) a mudança da estrutura de gestão por meio da integração dos equipamentos 

públicos (escola, posto de saúde, creches, quadra esportiva, espaços de lazer etc.) 

em uma rede comunitária de gestão, capaz de formular e executar em cada 

comunidade as políticas públicas (saúde, educação, trabalho etc) que atualmente 

são formuladas e executadas de forma fragmentada pelas diferentes secretarias 

municipais. O atendimento da população passa a ser integrado a partir de um 

diagnóstico interdisciplinar realizado no território ou jurisdição do equipamento, a 

partir daí, multifuncional  (p.24); 

(ii) a formação e organização do corpo técnico das diversas secretarias da gestão 

municipal, com objetivo de formar equipes multidisciplinares capacitadas a 

realizar diagnósticos integrados da situação de uma determinada comunidade, ou 

seja, planejamento/execução em único espaço (p.25); 

(iii) formar o cidadão-gestor que deixa de ser beneficiário dos programas e projetos 

formulados nos gabinetes da gestão burocrata e passa a assumir papel pró-ativo na 

formulação das políticas públicas para sua comunidade, que deixa de estar em 

condição inferior na hierarquia decisória, para ser membro do conselho 

comunitário e participar no espaço decisório e na execução das ações para sua 

vida, família e comunidade (p.25), e 

(iv) a territorialização da gestão com a definição das áreas homogêneas onde se 

verificam as identidades sociais dos cidadãos,  podendo agregar mais de um bairro 

ou formando áreas contíguas de partes de vários bairros (p.25-26).   

Esta gestão participativa tem ação em rede com perspectiva de superar disfunções17, 

                                                

 

17 São exemplos de disfunções a utilização de recursos e/ou ocupação de espaços com equipamento público 
não solicitado pela comunidade em detrimento de outro requerido, tais como a construção de creche no lugar 
de praça ou posto de saúde num bairro com faixa etária elevada, e a instalação de espaço de lazer no lugar de 
mercado municipal para a comunidade rural ou população com atividades artesanais. (Sotero, 2002) 
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potencializar recursos, envolver a coletividade num projeto de desenvolvimento e permitir 

acesso aos resultados alcançados.  

Na análise da literatura identificou-se lacunas de conhecimento. Uma delas diz 

respeito à atuação da população na formulação de políticas públicas objetivando a geração 

de trabalho e renda e o desenvolvimento local sustentável; outra diz respeito à escolha ou 

designação do coordenador do processo de GCP, inclusive sua competência em avaliar 

resultados e propostas do grupo técnico, parceiros ou consultores. A possibilidade para 

preencher essas lacunas surgiu no próprio contato com os integrantes do Farol de 

Desenvolvimento em Simão Dias (SE).         



              

CAPÍTULO 4 

 

SIMÃO DIAS  O MUNICÍPIO  SOB ESTUDO 
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4. SIMÃO DIAS  O MUNICÍPIO  SOB ESTUDO   

... Problemas não podem ser solucionados a partir do referencial no qual 

foram gerados... Para sobrevivermos, precisamos de um novo modo de 

pensar... (Albert Einstein)   

Simão Dias é uma cidade linda e hospitaleira do interior sergipano, (...). Temos 

113 anos de Emancipação Política e séculos de história, marcados por uma forte tradição 

cultural e política . Com este texto, Simão Dias se apresenta aos usuários da Internet, e 

com este mesmo texto introduz-se o Município neste trabalho   

4.1. ASPECTOS DA SUA SELEÇÃO   

O processo de escolha do município estava, necessariamente, vinculado aos 

municípios do Nordeste, pois eram participantes do Farol do Desenvolvimento. Este 

motivo também impossibilitou a existência do município controle, vez que as localidades 

não participantes do Programa estavam em outras Regiões brasileiras com características 

bem diferentes dos municípios nordestinos (clima, solo, cultura etc..)  

Outras duas condicionantes orientaram a determinação do município objeto de 

pesquisa: sua localização na região semi-árida do Estado de Sergipe, foco e orientação do 

Núcleo de Estudos do Semi-árido 

 

NESA, e ter (pelo menos) uma  agência do Banco do 

Nordeste do Brasil S.A. localizada em seus limites, por contarem com um agente de 

desenvolvimento17 para, permanentemente, atender às necessidades do município.  

Dos vinte e nove municípios localizados no semi-árido sergipano, apenas sete 

                                                

 

17 Em tese, são profissionais habilitados em desenvolvimento local, com funções de: levar orientação, 
capacitação e organização aos produtores; despertar as comunidades para sua vocação econômica; mobilizar 
atores sociais e articular parcerias para a cooperação e o associativismo como estratégia de sustentabilidade 
econômica de mini e pequenos agentes produtivos regionais, para o empreendedorismo e a competitividade, 
Gerando novas oportunidades de negócios e renda sustentáveis (fonte: www.bnb.gov.br)    

http://www.bnb.gov.br
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contam com agência do Banco do Nordeste.   

Na fase seguinte, a pesquisa possibilitaria conhecer os produtos gerados nas 

oficinas voltadas para o desenvolvimento econômico (Cadeias Produtivas, Alianças 

Estratégicas, Arranjos Produtivos Locais, Competitividade e Desenvolvimento Sustentável 

 

Ações e Resultados) para, a partir daí, selecionar o município que, tendo apresentado 

produtos mais relevantes para os temas abordados naquelas oficinas, demonstrassem ter 

assumido, sociedade e prefeitura, seu espaço próprio para a gestão compartilhada, e 

provocado conseqüências para a sustentabilidade dos seus empreendimentos (novo perfil 

para a gestão de novos processos produtivos, soluções locais para os problemas ambientais 

etc.).  

Entretanto, a escolha do município para objeto de estudo foi determinada por 

fatores alheios à metodologia traçada, pois: 

(i) por decisão do Banco do Nordeste, desde fins de 2003, atas e outros 

documentos elaborados nas oficinas foram retirados da Internet, 

impossibilitando o acesso público; 

(ii) sem suporte técnico, o banco de dados do Farol do Desenvolvimento deixou, 

também, de ser acessado através da rede interna do Banco do Nordeste, e  

(iii) sem orientação para o arquivo, magnético ou físico, do material gerado nas 

oficinas do Farol do Desenvolvimento, as unidades do BNB não dispunham de 

documentos para pesquisa.  

Para contornar as barreiras existentes, optou-se por solicitar, diretamente aos 

responsáveis pela coordenação do Programa, os textos que orientaram os trabalhos dos 

membros do Farol e os documentos gerados nos sete municípios destacados na fase 

anterior da pesquisa. Pouco mais de seis meses depois, foi autorizada a transferência de 

arquivos magnéticos do material necessário, com a ressalva de um único município a ser 

determinado pela autora do trabalho.   

Dentre os sete municípios, foram destacados os três mais populosos para, em 

seguida, selecionar o mais representativo se considerados os seguintes dados: densidade 
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demográfica; não existência de restrições de crédito à atividade principal do município; e 

montante financiado e quantidade de financiamentos a pequenos produtores da atividade 

preponderante no município, no período 1999 a 2002.   

Desta forma, chegou-se a Simão Dias, município situado no oeste de Sergipe, à 

distância de cerca de 105 km de Aracaju, capital do Estado.   

Posteriormente, verificou-se que Simão Dias tem a cultura de comunicação através 

de jornais e rádios locais. Teoricamente, essa tradição contribuiria (ou deveria contribuir) 

para a criação e fortalecimento da rede de informações democrática necessária para 

provocar a população local a superar quaisquer passividades e alienação sobre assuntos 

relacionados ao próprio destino pois a imprensa, como formadora de opinião, teria poderes 

para fiscalizar e incentivar as discussões a respeito dos temas que, em síntese, buscavam 

promover o desenvolvimento do Município.    

4.2. ASPECTOS GEOGRÁFICOS    

Apesar das florestas tropicais, da Amazônia, de rios como o Amazonas, o Solimões, 

o Araguaia e o São Francisco, o Brasil possui grande área onde a água é bem natural 

escasso: o semi-árido nordestino18, dos maiores, mais populosos e úmidos do mundo. Pode 

ser descrito pela irregularidade das chuvas, por longos períodos de secas e por deficiências 

hídricas em rios e solos.   

- SOBRE O SEMI-ÁRIDO 

Curiosamente, ao analisar localidades diferentes inseridas nessa zona bioclimática 

são encontradas características variáveis em matéria de clima, solo, vegetação, produção 

agropecuária, população e modos de vida, como por exemplo19 : 

(i) enquanto no semi-árido baiano o início das chuvas ocorre por volta de 

                                                

 

18 O semi-árido nordestino estende-se por cerca de 868.000 km2 e é formado pelo norte dos estados de Minas 
Gerais e Espírito Santo, os sertões da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, 
Ceará, Piauí e uma parte do sudeste do Maranhão. Fonte: EMBRAPA e Ministério da Integração Nacional .  
19 O Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada (IRPAA) disponibiliza outras informações 
sobre o semi-árido, através de estudos, textos e e.books, em http://www.irpaa.org.br/br/index.htm.   

http://www.irpaa.org.br/br/index.htm
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dezembro/janeiro, no cearense ocorre por volta de abril/maio; 

(ii) a distribuição espacial das chuvas pode ser suficiente para que a caatinga floresça 

em um determinado local enquanto alguns quilômetros adiante a vegetação 

continuará retorcida e sem folhas, e  

(iii) partindo da região de Euclides da Cunha(BA) rumo ao norte, até o Estado de 

Pernambuco, trecho que apresenta a mesma precipitação de 800mm na média 

anual, são encontrados três tipos de subsolos:  

 

cristalino, com pouca água e com alto teor de sais, sua vegetação é rala, 

baixa e retorcida, com muitos espinhos,  

 

arenítico,

 

que permite o acúmulo de água e existe lençol freático, e  

 

calcáreo, formado por depósitos marítimos, também acumulador de água, a 

caatinga é arbórea, com árvores mais altas e mais fechadas, e as plantas 

com espinhos são raras.   

O semi-árido nordestino é marcado por relações sociais excludentes e includentes, e 

por atividades econômicas tradicionais (com baixo uso de tecnologias e pouca inserção no 

mercado) e modernas (com mono-cultura intensiva e agricultura irrigada). Esse cenário 

comporta problemas sociais, as taxas mais baixas em termos de indicadores sociais, 

estrutura sócio-política paternalista e conseqüências ambientas graves. (CAVALCANTI, 

2004)  

É nesse cenário, mais precisamente no agreste sergipano, que a cidade de  Simão 

Dias está encravada.   

- SOBRE SIMÃO DIAS 

Situado no oeste de Sergipe e localizado a uma latitude 10º44'18" sul e a uma 

longitude 37º48'40" oeste, Simão Dias ocupa a área de 560,8 km². Faz limite a oeste com 

Paripiranga, na Bahia, a leste com Lagarto, ao norte com  Macambira,  Pedra Mole  e  

Pinhão, e ao sul com  Poço Verde, todos municípios sergipanos.   
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ILUSTRAÇÃO 4.1  MAPA SERGIPE / SIMÃO DIAS 

 

Font e: www.pmsimaodias.com.br   

A sede do Município está localizada a 263 metros do nível do mar, o terceiro em 

altitude no Estado.  

Devido à presença de serras com altitudes que variam de 200 a 750 metros, parte de 

suas terras apresentam relevo acidentado, vegetação mais densa e matas fechadas, menos 

vulneráveis a estiagens típicas do sertão, mas com impossibilidade de cultivo e pastagens, 

principalmente na zona entre Simão Dias (SE) e Paripiranga (BA).   

As demais áreas são formadas por solos férteis e relevo propícios ao manejo da 

bovinocultura e à exploração da agricultura de sequeiro (milho, feijão, abóbora etc.).   

Simão Dias apresenta precipitação pluviométrica média anual de 800mm; a região 

norte do Município é banhada pela bacia do Rio Vaza Barris e a região leste, pelo rio 

Caiçá, afluente do rio Piauí.  

Embora quase a totalidade do município seja formada por solos, clima e relevo 

http://www.pmsimaodias.com.br
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propícios ao manejo da pecuária e à exploração agrícola, durante os períodos de estiagens 

os recursos naturais tornam-se escassos, principalmente no que se refere aos hídricos.  

O Município tem 39.182 habitantes (posição de 2004), sendo 21.178 na zona rural  

e 18.004 na zona urbana (taxa de urbanização = 45,95%); tem aeroporto capacitado para 

receber pequenas aeronaves; e conta com sistema de transportes formado por rodovias 

estaduais e interestaduais que dão acesso à BR-101, à BR-235 e ao Estado da Bahia.    

ILUSTRAÇÃO 4.2  SIMÃO DIAS 

 

Font e: www.pmsimaodias.com.br   

4.3. A SOCIEDADE E A ECONOMIA SIMÃODIENSE  

O local onde Simão Dias está construída foi uma povoação de índios tapuias que se 

estabeleceram nas matas às margens do Rio Caiçá, fugidos de expedições colonizadoras.  

Passou de vila pertencente a Lagarto para cidade em 12 de junho de 1890, sob o 

argumento que  possuía população expressiva (10.984 pessoas), um comércio próspero e 

uma estrada de ferro 

 

em construção 

 

que a ligava a Aracaju. Apesar da emancipação, a 

estrada de ferro jamais foi concluída, restando algumas escavações e bases de pontes por 

onde passaria as linhas férreas abandonadas em fazendas da região. 

http://www.pmsimaodias.com.br
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Até a década de 1930, a política do Município esteve sob o domínio oligárquico, o 

poder local era exclusivo dos grandes proprietários rurais e práticas coronelistas20 

estiveram presentes.   

A partir da revolução de 1930, diversas mudanças ocorrem no cenário nacional 

 

troca a lavoura tradicional pela indústria, cresce a classe operária, acelera-se o processo de 

urbanização, a burguesia começa a participar vida política etc.. 

 

provocando a decadência 

de grandes proprietários na política local.   

A administração Municipal é baseada no Executivo, Secretarias e Câmara de 

Vereadores. A comunidade está organizada em associações de desenvolvimento 

comunitário, sindicato rural e no Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 

Sustentável. Entretanto, esse sistema administrativo não dispõe de um banco de dados 

municipal para consultas, estabelecer prioridades de ações, acompanhar projetos etc..   

Conforme dados atualizados em 2002, e disponibilizados pela Prefeitura de Simão 

Dias e pelo ETENE, o Município dispunha da seguinte infraestrutura: 

(i) uma delegacia especializada no atendimento de furtos e roubos, e em acidentes 

e delitos de trânsito; 

(ii) 68 estabelecimentos de ensino fundamental e 2 de ensino médio;  

(iii) 2 hospitais (48 leitos), postos de saúde em alguns povoados e 1 Centro de 

Atendimento Médico com estrutura ambulatorial; 

(iv) 4 agências bancárias, 2 emissoras de rádio e 2 jornais, 

(v) 3.830 linhas telefônicas, 15 telefones públicos e 10 postos telefônicos  

Com base no censo demográfico de 2000, atualizado pela Prefeitura, Simão Dias 

conta com 9.467 domicílios permanentes, dos quais: 

(i) 4.760 (50,28%) ligados à rede de distribuição de água; 

                                                

 

20 As práticas coronelistas se expressavam, dentre outras formas, através da política de mando, que 
controlava a população com ameaças, perseguições e violência, com as decisões sejam tomadas com 
sentimentalismo e individualismo e pela incapacidade de qualquer outro grupo ter representatividade na 
localidade.   
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(ii) 4.483 (47,48%) ligados à rede de esgoto, dos quais 474 não contam com 

banheiro e sanitário, e 

(iii) 4.355  (46,0%) se beneficiam da coleta de lixo (forma direta) e 53 domicílios 

com coleta de lixo indireta: a população leva o lixo para locais predeterminados 

que é, posteriormente, recolhido.   

ILUSTRAÇÃO 4.3 

 

PRAÇA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA SANTANA 

 

Font e: www.pmsimaodias.com.br   

A Cidade tem aterro sanitário e conta com sistema de reciclagem de lixo, 

contemplando menos de 50,0% dos bairros e comunidades do Município.   

Simão Dias tem tradição na bovinocultura de corte, explorada em grandes e médias 

propriedades. Esta tradição vem sendo alterada pela formação de assentamentos, onde se 

implanta a exploração agrícola.  

As culturas mais representativas na economia (Quadro 4.1) são milho, mandioca, 

feijão, banana e laranja.   

Conforme dados do IBGE (2005), além da atividade rural, são 136 

empreendimentos com atividades do comércio e do setor de serviços, e nove indústrias. 

Está em fase de instalação a Indústria de Calçados Dakota S.A., possibilitada pela parceria 

http://www.pmsimaodias.com.br
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firmada, em 2004, entre os governos do Estado de Sergipe e do Município.   

QUADRO 4.1 

CULTURA ÁREA COLHIDA 

(ha) 
QUANTIDADE 

PRODUZIDA 

VALOR PRODUÇÃO 

(R$ MIL) 

Milho 12.000 12.960 ton 3.434 

Mandioca 1.600 28.800 ton 1.296 

Feijão 2.950 1.561 ton 1.233 

Banana 170 1.377 cachos 792 

Laranja 260 2.392 frutos 353 

Fonte: ETENE/2002    

Simão Dias não é atendido pela Rede DLIS, não tem unidade de  desenvolvimento 

local do Governo/SEBRAE e não está inserido em nenhum pólo de desenvolvimento.  

Entretanto, por iniciativa do Prefeito Municipal e pelo desejo da sociedade, está 

montando o Pólo Turístico na Serra do Cabral, com as obras iniciadas em 2004, que 

contará com espaço para eventos, quadras esportivas e salão de jogos, restaurantes e infra 

estrutura para trilhas e área de camping.   



              

CAPÍTULO 5 

 

O FAROL DO DESENVOLVIMENTO  

COMO PROGRAMA DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
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5. O FAROL DO DESENVOLVIMENTO COMO PROGRAMA DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS   

"O Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável  DLIS pressupõe uma 

nova dinâmica econômica integrada de base local, na qual sejam estimuladas 

a diversidade econômica e a complementariedade de empreendimentos, de 

sorte a gerar uma cadeia sustentável de iniciativas."21    

Conforme apresentada nos capítulos anteriores, a partir da década de 1990, a 

diretriz aceita e justificada para a indução do desenvolvimento local passa, 

necessariamente, pela discussão dos problemas sobre meio ambiente e crescimento 

econômico, e pela sensibilização e comprometimento da população para as soluções, vez 

que implica em mudanças no modo de agir.  

Isso fica evidente na Agenda 21. O documento registrou o que os governos já 

tinham conhecimento: a pouca consciência sobre a inter-relação atividades humanas e  

meio ambiente e, principalmente, entre atividades/meio ambiente e desenvolvimento é 

devida à insuficiência, ou inexatidão, de informações.  

Nestas condições, fica constituído o impasse: de um lado a sociedade deve se 

envolver, decidir e participar, do outro essa mesma sociedade não dispõe de um conjunto 

de informações necessárias, nem conta com condições suficientes para atuar sobre todas as 

variáveis que determinam o comportamento econômico-social, inclusive da própria 

localidade onde se situa. Ao imbróglio se adiciona a carência de recursos financeiros, 

tecnologias e especialistas competentes.  

A saída encontrada pelo Governo brasileiro está consubstanciada na formulação e 

implementação de políticas nacionais desenvolvidas conjunta e democraticamente com 

aquelas políticas outras que visassem a estimular o desenvolvimento local sustentável, 

                                                

 

21 Cadernos Comunidade Solidária, v. 6, p.32 - IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - Brasília. 



5. O FAROL DO DESENVOLVIMENTO COMO PROGRAMA DE POLÍTICAS PÚBLICAS                     72 

como o Programa Nacional de Geração de Emprego e Renda em Áreas de Pobreza 

(PROGER) e o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(PRONERA)  

A partir de 1994, com base nos consensos gerados pelo Conselho da Comunidade 

Solidária, o Governo passou a incentivar a criação de comitês, como instâncias consultivas 

e deliberativas para a formação de organizações associativas para o desenvolvimento 

comunitário. Esses comitês criariam a ambiência ideal para a comunidade se envolver, 

decidir e participar dos assuntos envolvendo desenvolvimento, educação, saúde, segurança, 

saneamento básico, infra-estrutura de estradas e de energia.   

5.1.  A GÊNESE  

Numa outra iniciativa, o Governo buscou premiar novos projetos que, 

prioritariamente, representassem desburocratização de serviços públicos, desenvolvimento 

para localidades reprimidas ou benefício para comunidades. Em 1999, na quarta versão do 

premio, o Programa Farol do Desenvolvimento do Banco do Nordeste do Brasil S.A. foi 

um dos ganhadores.   

Tratava-se da implantação, na área de atuação do Banco22, de um espaço de 

interlocução com representantes da sociedade, lideranças e instituições locais, no foco em 

parceria e comprometimento comunitário, valorização da cultura e do potencial humano 

locais, empreendimentos e empreendedorismo. Um espaço para discussão de problemas e 

planejamento de ações para soluções surgidas do consenso da comunidade; espaço para o 

município 

 

poder político local, representantes e lideranças da sociedade e do setor 

produtivo  exercer a gestão compartilhada participativa em busca do seu desenvolvimento 

econômico sustentável.   

O novo Programa não deixaria de considerar os desafios da atualidade: 

 

concorrência global; 

                                                

 

22 A área de atuação do Banco do Nordeste do Brasil abrange a Região Nordeste e o Norte de Minas Gerais e 
do Espírito Santo, num total de 1.955 municípios.  
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premência de inserção da variável ambiental nos assuntos da comunidade;  

 
estruturação de cadeias produtivas, e 

 
implementação de processos de capacitação.   

Conforme seu documento de apresentação23, o Farol do Desenvolvimento deveria 

ser o facilitador para a adoção do modelo de desenvolvimento local, a transformação das 

vocações econômicas em práticas empresariais, o desenvolvimento da habilidade e da 

postura negocial nos agentes produtivos e, em decorrência, o melhor aproveitamento dos 

recursos financeiros alocados.  

O Farol do Desenvolvimento se propunha, ainda, a propiciar o estreitamento das 

relações entre o poder público local e a sua sociedade para induzirem o desenvolvimento 

sustentável na localidade; a estimular a nova relação homem-sociedade-natureza que 

questionasse a racionalidade do sistema social, propondo alterações nos modelos 

dominantes de estilo de vida e de produção, abrindo caminho para o processo de 

descentralização econômica e de autogestão comunitária dos recursos, como proposto por 

Leff (2001), e, finalmente, a ser um parceiro na oferta de soluções que considerassem as 

características e potencialidades das comunidades, sua vocação econômica e suas 

prioridades.  

O Programa se apresentava, pois, como sendo um espaço para a gestão participativa 

local e, ao mesmo tempo, coordenador e orientador dos trabalhos, facilitador de parcerias e 

arranjos produtivos para o desenvolvimento econômico, e indutor da estruturação das 

cadeias produtivas da Região e micro-regiões. E foi esta síntese que despertou a pesquisa 

para este trabalho.  

Para entender/criticar o Farol do Desenvolvimento na condução do processo de 

gestão participativa local e sua importância para o desenvolvimento econômico e 

sustentável de Simão Dias, foram analisados (i) o material 

 

cadernos de orientações, 

textos e slides 

 

preparado pela coordenação do Programa e utilizado pelos facilitadores 

nas oficinas, e (ii) as atas e agenda de compromissos das oficinas Cadeias Produtivas, 

Alianças Estratégicas, Arranjos Produtivos Locais, Competitividade e a Desenvolvimento 
                                                

 

23 Disponível em www.bnb.gov.br.  

http://www.bnb.gov.br
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Sustentável  Ações e Resultados.   

Em seguida, relacionou-se os produtos esperados nas oficinas com foco econômico  

e as ações realizadas a partir do desejo da sociedade, conforme o entendimento dos 

participantes e registrado em ata, e que indiquem desenvolvimento para o município, de 

forma a determinar se houve, e em quais circunstâncias, o atingimento dos objetivos 

programados, a assimilação das informações disponibilizadas e o envolvimento direto no 

planejamento e na execução das ações voltadas para o desenvolvimento do Município.    

5.2. AS CARACTERÍSTICAS DO PROGRAMA  

A meta do Programa era potencializar o desenvolvimento do município, sob a ótica 

do empresariamento, pela integração das ações do Banco do Nordeste e de outras 

instituições e organizações da comunidade, visando à articulação local para a tomada de 

decisões sobre prioridades e para o planejamento e acompanhamento de ações dirigidas ao  

crescimento econômico e social, com a participação da comunidade.   

Para isso, contando com o conhecimento técnico e científico do Escritório Técnico 

de Estudos Econômicos do Nordeste - ETENE, buscaria: 

 

viabilizar as vocações econômicas locais; 

 

estruturar as cadeias produtivas municipais; 

 

estimular a integração dos municípios em meso-regiões; 

 

identificar oportunidades e concretizar negócios, e 

 

promover a inserção do município e seus agentes produtivos no contexto 

estadual, regional, nacional e até internacional.  

Para seriedade e credibilidade do Programa, e para o comprometimento e 

responsabilidade dos membros, cada município  prefeito e demais participantes  assinava  

e registrava em cartório o Regulamento do Farol do Desenvolvimento. (Anexo I)   
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A operacionalização do Programa se dava através de reuniões24 periódicas, 

objetivando favorecer a integração entre população, poder público, Banco do Nordeste e 

parceiros na discussão das prioridades do município, encontrar soluções sustentáveis para 

os problemas estruturais da Região, organizar a comunidade para transformar as suas 

potencialidades em negócios concretos, e viabilizar/induzir o desenvolvimento da 

localidade.   

A princípio, cada município nordestino deveria ter elencado sua(s) vocação(ões) 

econômica(s) e ter estruturado, pelo menos, uma cadeia produtiva. Posteriormente, a 

coordenação do Programa deveria integrar os municípios em meso-regiões para minimizar 

os problemas/deficiências estruturais e promoveria a inserção competitiva dos agentes 

produtivos no contexto econômico nacional. Também deveria consolidar parcerias para 

fortalecer tanto a infra-estrutura econômica quanto a social.   

Os acordos de parcerias surgiriam dos debates e, paralelamente, seriam discutidos 

conteúdos técnicos que permitissem à sociedade local tomar para si a responsabilidade por 

melhorar sua qualidade de vida conforme sua vocação econômica, tradição e traços 

culturais.   

A força do programa deveria estar na representatividade de seus participantes. O 

Farol do Desenvolvimento foi idealizado para ser composto por entidades de atuação 

marcante na sociedade e com responsabilidade por ações visando ao desenvolvimento 

econômico e social do município, tais como: os Poderes Executivo e Legislativo 

municipais, o Poder Judiciário, o Ministério Público, o Governo Estadual (secretarias), 

CHESF, CODEVASF,  DNOCS, IBAMA, INCRA, serviços sociais e de aprendizagem 

(SESI, SESC, SENAI, SENAC, SEBRAE), instituições de ensino e pesquisa, sindicatos, 

cooperativas e associações patronais e de trabalhadores, clubes de serviço (Rotary, Lions), 

empresas concessionárias de serviços públicos, organizações não-governamentais, 

entidades filantrópicas e de assistência social, associações de moradores, denominações 

religiosas, produtores rurais, empresários, comerciantes e profissionais autônomos.  

                                                

 

24 As reuniões foram registradas em atas e, no período 1999/2003, estavam disponíveis para consulta no site  

www.banconordeste.com.br (ou www.bnb.gov.br) .  

http://www.banconordeste.com.br
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Em resumo, o Farol do Desenvolvimento, criado para potencializar a ação 

governamental em cada município, buscava favorecer a complementaridade de ações entre 

os poderes público e privado, de modo que cada um pudesse cumprir seu papel na 

comunidade, viabilizando as ações necessárias ao seu desenvolvimento. Além disso, 

deveria abrir caminho para o amplo exercício da cidadania25 e para a ampliação da massa 

crítica de recursos humanos, do domínio do conhecimento e da informação, elementos 

centrais da competitividade sistêmica.   

QUADRO 5.1               

Fonte: Banco do Nordeste do Brasil S.A. (adaptado)   

Conforme documentos disponibilizados pelo Banco do Nordeste, esperava-se que a 

instalação do Programa em cada município nordestino representasse o desencadeamento de 

um processo de desenvolvimento sustentável nos municípios (Quadro 5.1): 

(i) a partir da construção dinâmica e coletiva do futuro desejado com: 

                                                

 

25 Farol do Desenvolvimento - texto do Curso Básico de Desenvolvimento Local, da Comunidade Virtual do 
BNB. 

FAROL DO DESENVOLVIMENTO
MACRO-FLUXO

FAROL DO DESENVOLVIMENTO
MACRO-FLUXO
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o desenvolvimento de uma visão de futuro compartilhado, 

 
a definição das prioridades estratégicas, 

 
a construção gradual de um programa de ações, 

 
o registro e gerenciamento em Agenda de Compromissos, e 

 

a divulgação dos resultados e ações; 

(ii) com a integração e a sinergia dos atores locais:  

 

na consolidação das parcerias para realização de ações conjuntas 

abrangendo as dimensões econômica, sócio-cultural, informação e 

conhecimento, ambiental e político-institucional, 

 

buscando o fortalecimento das parcerias e 

 

com o envolvimento das lideranças locais 

 

instituições, sociedades civil e 

mercado; 

(iii) para o fortalecimento da economia local através da: 

 

viabilização das vocações econômicas locais, 

 

estruturação das cadeias produtivas, e 

 

intermediação de oportunidades de negócios.  

Os temas abordados nas reuniões do Farol foram selecionados por equipe técnica 

do Banco do Nordeste, segundo o planejamento prévio de capacitação das comunidades e a 

relevância do assunto para o desenvolvimento econômico local.   

Essa equipe se encarregava de preparar o material que, depois de estudado pelos 

agentes de desenvolvimento, deveria ser utilizado nas reuniões. Ocasionalmente, como foi 

o caso das Oficinas Cadeias Produtivas e Estratégia de Convivência com o Semi-árido, o 

enfoque da abordagem sofreu pequenas modificações de acordo com as características do 

município 

 

se inserido ou não num pólo de desenvolvimento, se localizado ou não no 

semi-árido.  

Nas reuniões foram firmados compromissos, isto é, foram estabelecidas as ações 

necessárias para se atingir um objetivo ou meta. Esses compromissos ficaram sob a 

responsabilidade de um ou mais membros do Farol com prazo para realização.  
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Oficialmente, o sistema gerencial do Programa monitorou as ações programadas e o 

cumprimento dos objetivos e metas traçados. A cada nova reunião, os responsáveis 

deveriam ter dado ciência aos integrantes e à comunidade sobre os resultados obtidos. 

Entretanto, conforme verificou-se na pesquisa, houve registro 

 
em ata e no site do 

Programa 

 

da realização de compromissos assumidos que, na realidade, deixaram de ter a 

ação necessária para atender aquele pleito ou processo.  

Conforme a demanda da comunidade, deveria haver o aporte de crédito 

especializado e disponibilizados serviços, informações e capacitação direcionados às 

necessidades do município, de sorte que se privilegiassem suas vocações econômicas.  

A partir de 2003, esse Programa sofreu transformações, das quais a mais 

significativa foi o fato de que passaria a ser da comunidade a sinalização de necessidade de 

oficinas sobre temas por ela escolhidos, e não mais do Banco do Nordeste que, até então, 

se colocara para a sociedade como elemento catalisador das ações de desenvolvimento 26. 

Ressalte-se que, efetivamente, não houve iniciativas da comunidade sinalizar a necessidade 

de temas para outras oficinas.  

É preciso notar que para o Banco do Nordeste, o Programa foi caracterizado como 

mais uma atividade empresarial na sua necessidade de intervenção local, a exemplo dos 

agentes de desenvolvimento, agências itinerantes, microcrédito, Programa de Geração de 

Emprego e Renda (PROGER), Programa de Agricultura Familiar (PRONAF) e pólos de 

desenvolvimento integrado e de turismo.    

Em suas reuniões e oficinas, salientava que o Farol do Desenvolvimento era o 

instrumento adequado para buscar o comprometimento de toda a sociedade local com esta 

causa, tendo em vista que, por suas características peculiares, propicia mecanismos de 

participação, suscita a cooperação, viabiliza o gerenciamento das ações em parceria ... . 

(Oficinas 5-Desenvolvimento Social e 8-Mobilização para Inclusão Social)  

Desta forma, no Capítulo 5 estão registradas reuniões que, na sua concepção, 

buscaram envolver a sociedade e o poder público municipal (i) na economia local e 

                                                

 

26 Conforme documento disponível no site do www.banconordeste.gov.br.- 

http://www.banconordeste.gov.br
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nacional sem perder o foco no seu entorno; (ii) na busca de alianças estratégicas que 

determinassem perenidade do crescimento econômico, geração de emprego e renda e 

melhoria no padrão de vida; e (iii) na construção da Agenda 21 Local que refletisse um 

compromisso político no nível mais alto no que diz respeito a desenvolvimento e 

cooperação ambiental (Preâmbulo da Agenda 21) e representasse o consenso da 

comunidade.     



              

CAPÍTULO 6 

 

O FAROL DO DESENVOLVIMENTO  

COMO  OBJETO DE PESQUISA 
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6. O FAROL DO DESENVOLVIMENTO COMO  OBJETO DE PESQUISA   

No campo científico, a certeza nada vale porque é raramente objetiva; 

geralmente não passa de um forte sentimento de confiança, ou convicção, 

embora baseada em conhecimento insuficiente. Já a verdade tem estatuto de 

objetividade, na medida em que consiste na correspondência aos fatos, na 

possibilidade da discussão racional com sentido de comprovação. 

 (Karl Popper).   

Para cada um dos eventos, a coordenação do Farol do Desenvolvimento 

disponibilizou o respectivo caderno de orientações, ou seja, material contendo os objetivos, 

as orientações para os trabalhos prévios e a programação da oficina, textos de apoio e 

slides sobre o assunto a ser abordado pelos facilitadores1.   

Algumas semanas após, promovia o encontro (vídeo-conferência) com agentes de 

desenvolvimento e gerentes, com a finalidade de repassar o tema, orientar e padronizar 

posturas, abordagens e produtos esperados.  

É nesse contexto que o Farol do Desenvolvimento passa a ser objeto de pesquisa, 

primeiro na análise comparativa entre a teoria  de técnicos, especialistas e pesquisadores 

 

disponibilizada pela coordenação do Programa e a realidade das oficinas daquele momento 

e naquele local, e posteriormente, no estudo de campo para informações complementares e 

adicionais sobre a sua condução do processo de gestão participativa e na indução do 

desenvolvimento econômico sustentável de Simão Dias.  

Foram dezesseis reuniões ordinárias (Quadro 6.1), ou oficinas, das quais utilizou-se 

no escopo desse trabalho as que tiveram foco no desenvolvimento econômico local.   

                                                

 

1 Os facilitadores das reuniões e oficinas do Farol do Desenvolvimentos eram agentes de desenvolvimento, 
gerentes e funcionários da agência do Banco do Nordeste do Brasil S.A. que monitorava/atendia uma micro 
região, ou jurisdição.  
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6.1. A TEORIA DA COORDENAÇÃO VERSUS A REALIDADE DAS OFICINAS  

No município de Simão Dias, a primeira reunião do Programa Farol do 

Desenvolvimento ocorreu no dia 15 de abril de 1999. Na ocasião, entendeu-se que os 

participantes do Farol do Desenvolvimento comporiam um comitê de negócios voltados 

para o social e que cada membro seria indutor do desenvolvimento local , conforme 

registrado em ata.  

QUADRO 6.1  

OFICINAS REALIZADAS  

Município: SIMÃO DIAS 

Tipo de Oficina Data 
Participantes e 

Convidados 

Formação do Farol  15/04/1999  21  

Cadeias Produtivas - Agronegócios  27/05/1999  14  

Alianças Estratégicas  15/12/1999  16  

Visão de Futuro  24/12/1999  24  

Desenvolvimento Social  27/06/2000  30  

Balanço Social  21/08/2000  39  

Competitividade  28/11/2000  38  

Mobilização para Inclusão Social  24/04/2001  36  

Estratégias de Convivência com o Semi-Árido  19/07/2001  36  

Agenda 21 Local  17/10/2001  62  

Desenvolvimento Sustentável -  Ações e 
Resultados  

03/12/2001  38  

Microfinanças e Agenda 21 Local  08/04/2002  56  

Arranjos Produtivos Locais  03/07/2002  21  

Balanço Social -  50 anos do Banco do Nordeste

 

23/08/2002  20  

Temas Locais  16/10/2002  27  

Temas Locais II  03/12/2002  29  

TOTAL  16  507  

   Fonte: Banco do Nordeste do Brasil S.A. (adaptado)  

Conforme documentos consultados2, após exposição do modelo de atuação do 

Banco do Nordeste 

 

sua missão, o novo processo de concessão de crédito, o papel do 

Agente de Desenvolvimento, a capacitação do agente produtivo etc. 

 

os facilitadores 

                                                

 

2 Os documentos consultados sobre as reuniões do Farol do Desenvolvimento foram: atas (março/2003), 
listas de presença (dezembro/2003), quadros resumo contendo objetivo e metodologia utilizada (abril/2004) e 
textos explicativos (maio-junho/2004). Todo o material foi disponibilizado pelo Banco do Nordeste do Brasil 
S.A. nas datas em parênteses.- 
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provocaram os participantes: 

(i) externarem sua percepção sobre as iniciativas locais de integração; 

(ii) refletirem sobre as barreiras a vencer para alcançarem uma nova prática de 

gestão participativa; 

(iii) conscientizarem-se sobre a força da parceria e da cooperação na construção da 

institucionalidade do processo, e 

(iv) apresentarem suas expectativas sobre a atuação de um espaço de 

democratização do processo de desenvolvimento diante  do novo contexto de 

descentralização política.  

Em resumo, entendiam que os comitês locais existentes no Município (saúde, 

educação e desenvolvimento rural) não divulgavam idéias e resultados com a comunidade 

tanto por não apresentarem estrutura condizente com suas pretensas atribuições, quanto por 

não ter havido nivelamento de conhecimento entre seus membros. Consideravam que 

dentre as barreiras a serem vencidas estavam:  

(i) a deficiência no conhecimento sobre o assunto a ser abordado;  

(ii) os problemas no relacionamento dos comitês com a comunidade;  

(iii) a pouca (ou nenhuma) responsabilidade dos membros nas atribuições dos 

comitês, e 

(iv) a falta de comprometimento das entidades na liberação de seus funcionários.  

Segundo a ata, os participantes manifestaram sua necessidade de conhecer as 

tendências e vocações da região , se empenhariam para todos os compromissos serem 

realizados e tentariam se tornar formadores de opinião .   

Houve a leitura e debate de texto baseado nos dez consensos gerados pelo Conselho 

da Comunidade Solidária (Anexo II), e tiraram o seguinte consenso quanto às iniciativas 

necessárias para tornar aquele espaço: 

(i) promotor de ações viabilizadoras do desenvolvimento no Município: 

 

identificar os problemas locais de infraestrutura e das áreas de saúde e 

capacitação; 

 

facilitar a troca de experiências entre os diversos segmentos; 
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disseminar as ações e potencialidades de Simão Dias, e 

 
descobrir talentos que pudessem contribuir para o desenvolvimento do 

Município; 

(ii) dinamizador das atividades econômico-sociais: 

 

levantar os recursos naturais disponíveis em cada comunidade/povoado de 

Simão Dias; 

 

detectar o potencial de cada micro região e, a partir daí, desenvolver 

atividades produtivas; 

 

priorizar projetos integrados e o resgate de valores para agrega-los em cada 

unidade de produção, e 

 

buscar parcerias entre comitês e instituições.  

Observe-se que, nas iniciativas eleitas pelo grupo, o componente ambiental não foi 

explicitado indicando, mesmo após a discussão do texto, a carência de percepção da idéia 

de desenvolvimento sustentável. Não existia, portanto, como seria modernamente 

desejável, uma noção mais profunda e abrangente do tema.  

Os compromissos dessa primeira reunião e os das que se seguiram estão descritos 

no Anexo III. A avaliação dos acordos assumidos aparecem no item Agenda de 

Compromissos, no fim deste Capítulo.   

Ao longo das oficinas, o Fórum contou com a participação do Poder Público local e 

estadual, de representantes de órgãos diversos e de segmentos da sociedade que, como 

membros do Programa Farol do Desenvolvimento, deveriam ter exercido a gestão 

participativa para promover  ações viabilizadoras do desenvolvimento no Município e 

dinamizar as atividades econômico-sociais. Participaram, ainda, das reuniões vários 

convidados, ou seja, membros da comunidade que, apesar de não manterem qualquer tipo 

de vínculo com as entidades membros, se dispunham a colaborar na realização de tarefas 

diversas como: organização de eventos, distribuição de material de campanha e outras.    
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6.1.1. CADEIAS PRODUTIVAS  

O tema da segunda Oficina foi Cadeias Produtivas. A abordagem e o material 

gráfico preparados fizeram distinção entre as localidades integrantes e as não integrantes 

de pólo de desenvolvimento. Nas primeiras, foram abordados o conceito de pólo, sua 

estrutura orgânica de funcionamento e a importância na cadeia produtiva. Em todos os 

municípios,  pretendeu-se que a comunidade (i) assimilasse o funcionamento de uma 

cadeia produtiva e a importância dos seus elos, (ii) identificasse as cadeias produtivas 

existentes no município e (iii) percebesse, se fosse o caso, a sua importância na cadeia 

produtiva de uma macro-região. (Anexo IV)  

Teoricamente, a identificação da(s) cadeia(s) produtiva(s) deveria surgir naquele 

fórum, a partir da escolha ou decisão dos membros, sobre o perfil econômico 

preponderante do município. Depois de eleita a prioritária, sinalizariam as ações 

necessárias a se atingir melhor nível de estruturação das atividades em cada elo (insumo, 

produção, beneficiamento, transformação e distribuição).    

Considerando que aquela definição deveria ter impacto nas ações do Banco, na dos 

parceiros (EMDAGRO, SEBRAE, SESC, SESI, Universidade, etc.) e na dos atores locais 

para atingirem o melhor nível de estruturação daquelas atividades, juntamente com textos e 

transparências a serem utilizados na oficina, acompanhou material destinado aos agentes de 

desenvolvimento  facilitadores do evento  com a seguinte orientação:  

É necessário verificar em quais atividades está concentrado o volume e a 
quantidade de operações do crédito já alocado no município. Diante do 
que for observado, a equipe da Agência define as cadeias que devem ser 
priorizadas, visando garantir a sustentabilidade dos créditos e coerência 
da atuação do Banco no município. Esses argumentos e dados subsidiarão 
as discussões na Oficina do Farol do Desenvolvimento para validar os 
ajustes que sejam necessários. 3   

Para haver coerência das ações do Banco do Nordeste (financiamentos realizados 

no município, capacitações, palestras, etc.) com as selecionadas, a coordenação do 

Programa determinou aos facilitadores conduzirem o processo de sorte que as atividades 

                                                

 

3 Extraído de texto obtido no site do Banco do Nordeste do Brasil S.A. em abril/2003.- 



6. O FAROL DO DESENVOLVIMENTO COMO OBJETO DE PESQUISA                                               86 

das cadeias produtivas: 

 
constassem do Perfil Econômico do Município4 como prioridade 1; 

 
fossem apoiadas por Fundo de Aval; 

 
fossem prioridade para ações de capacitação específica, e 

 

tivessem prioridade na alocação de crédito.  

Com isso, enquanto na ata da reunião constam como principais atividades 

econômicas do Município de Simão Dias a bovinocultura de corte, ovinocultura, 

avicultura e, na área agrícola, o plantio de milho e feijão , as cadeias produtivas registradas 

são: 

(i) Agricultura  Grãos  feijão e milho; 

(ii) Pecuária  Pecuária  bovinocultura; e 

(iii) Comércio  Comércio Varejista  comércio varejista   

Como pode ser visto na transcrição acima, aquele fórum não foi, de fato, o gerador 

real do produto cadeias produtivas de Simão Dias, em contrário aos princípios da gestão 

compartilhada participativa.   

A ata não contém qualquer menção sobre as atividades, ou elos, das cadeias 

produtivas, quer escolhidas pelos participantes do fórum, quer determinadas pelo Banco.  

Não menciona, por exemplo, os fornecedores, sistemas de compras ou centrais de 

abastecimentos, nem qualquer tipo de beneficiamento, processamento ou transformação, 

bem como não foram mencionadas formas de distribuição de quaisquer produtos 

relacionados com as atividades citadas.  

Mesmo sabendo que as cadeias registradas nos sistemas do Banco do Nordeste são 

utilizadas em artigos técnico-científicos, orientam programas públicos e linhas de crédito,  

restava saber como estavam estruturadas as cadeias produtivas de Simão Dias, se 

necessitavam o fortalecimento de algum dos elos, ou se o Município foi inserido na cadeira 

produtiva de outra localidade ou região. As respostas não estavam nos documentos 

                                                

 

4 O Perfil Econômico do Município é um dos documentos do Banco do Nordeste que orienta suas agências na 
atividade passível, ou não, de ser financiada. O Anexo VI (no fim deste trabalho) apresenta informações 
sobre o assunto e foi disponibilizado para os membros e convidados da oficina Alianças Estratégicas, 
ocorrida em dezembro/1999. 
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disponibilizados.   

6.1.2. ALIANÇAS ESTRATÉGICAS E VISÃO DE FUTURO   

Conforme programação, a terceira reunião do Farol do Desenvolvimento abordou o 

tema Alianças Estratégicas com quatro macro-objetivos: 

(i) Permitir o conhecimento mútuo dos elos visando melhorar a organização da 

cadeia produtiva. para a avaliação do nível de integração entre os atores da 

cadeia produtiva; 

(ii) Despertar para as diversas formas de cooperação que pudessem potencializar o 

desempenho dos empreendimentos e melhorar a competitividade junto ao 

mercado consumidor. para a visualização dos mecanismos de organização; 

(iii) Permitir que os representantes dos elos definissem compromissos voltados para 

uma ação mais coordenada da cadeia produtiva. para a negociação entre os 

atores da cadeia produtiva. A partir das matrizes de relacionamentos (Anexo 

V), deveriam ter sido: classificados os problemas (a) locais ou não e (b) de 

caráter imediato ou não; sugeridas soluções para os problemas locais e mais 

imediatos, construída agenda de compromissos mútuos para a efetivação das 

ações necessárias, e identificadas as instituições que pudessem dar apoio à 

cadeia produtiva, e  

(iv) Conscientizar os participantes do Farol do caráter seletivo das atividades e 

projetos econômicos tendo em vista os impactos nos indicadores sócio-

econômicos do município. para traçar o perfil econômico do Município.  

definir mercado-alvo e a seleção/priorização de atividades nos três setores da 

economia (rural, industrial e de serviços). O facilitador foi orientado a ressaltar 

que o perfil econômico do município deveria expressar as vocações locais, 

observando as condições mais estruturais e conjunturais ao desenvolvimento 

das atividades e ampliando possibilidades no âmbito de um conjunto de 

municípios na viabilização de uma cadeia produtiva 5. Vide texto de apoio à 

realização da Oficina. (Anexo VI) 
                                                

 

5 O texto foi obtido no site do Banco do Nordeste do Brasil S.A. em abril/2003.- 
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Menciona-se em ata a apresentação os resultados das discussões sobre a atividade 

econômica prioritária, os quatro principais elos da cadeia e as matrizes de relacionamento 

intra e inter elos. Provavelmente, aqueles dados tenham sido registrados nos sistemas do 

Farol do Desenvolvimento embora, atualmente, em condição não possível de acesso. Não 

foram localizadas as anotações, nem os quadros elaborados na ocasião (fontes físicas).  

O único comentário acerca de alianças estratégicas, constante no documento 

analisado, sugeria que assim que os estudos estiverem mais avançados se formalize 

parcerias, com protocolos que viabilizem o financiamento dos produtores rurais, como por 

exemplo o fundo de desenvolvimento associativo . Não há registro sobre parcerias ou 

alianças 

 

existentes ou prováveis 

 

com fornecedores, instituições de pesquisa ou  

representante de qualquer atividade de nenhuma das cadeira produtiva de Simão Dias.  

Originalmente, não seria analisada criticamente a oficina Visão de Futuro de 

Simão Dias. Entretanto, foram encontrados aspectos relacionados com o foco de interesse 

da pesquisa (gestão participativa e desenvolvimento econômico).   

Antes do tema, sugeriram a regularização da titularidade dos imóveis rurais e 

urbanos do Município nas seguintes bases: com o apoio da Prefeitura local, os cidadãos 

que estivessem na posse pacífica de imóveis, localizados nos limites do Município, por um 

período mínimo de cinco anos poderiam obter o respectivo título de domínio através de 

ação de usucapião, coletiva ou individual, iniciada pelo Poder Público local. Apesar de 

efetivamente se tratar de compromisso sob a responsabilidade do Prefeito, o fato não foi 

registrado na Agenda de Compromissos do Programa.  

Na construção da visão de futuro no Município, partiu-se das mudanças observadas 

na comunidade no qüinqüênio 1995-1999 e as esperada para os cinco anos seguintes:  

Houve uma pequena mudança tanto na área social, ambiental e tecnológica, 
esperando que daqui a cinco anos os governantes se preocupem mais com a 
educação, saúde, saneamento básico e moradia, que haja mais incentivo do Governo 
Federal, com baixas taxas de juros, com mais oportunidade de crescimento e 
consciência associativista. 

(Declaração de um dos grupos de trabalho, registrada na ata da oficina) 
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Pela declaração transcrita, a esperança para o futuro estava depositada nas mãos dos 

governantes. Os participantes não manifestaram interesse em firmar parceria com o Poder 

Público nos assuntos ligados à educação ou saúde, nem cogitaram sua própria atuação na 

esfera econômica ou ambiental. O facilitador tenta induzir o grupo a traçar estratégias 

para melhorar os (...) conhecimentos mas o assunto não foi debatido, nem teve maiores 

repercussões naquela oficina.  

Nota-se que, mesmo após seis meses da instalação do Farol do Desenvolvimento, 

os membros e convidados não assumiram o papel pró-ativo na formulação de políticas para 

sua Cidade, nem manifestaram a postura cidadão-responsável pelos rumos do Município. 

Não era, até então, considerada importante a sua participação direta no planejamento, 

execução e controle de ações determinantes e norteadoras para a vida da coletividade, 

posturas essenciais na gestão participativa.   

Indica não ter havido, até aquele momento, a preocupação com a formação do 

cidadão-gestor, quer pela própria filosofia do Programa 

 

atividade empresarial do Banco 

do Nordeste do Brasil S.A. 

 

quer por falha ou incompetência dos facilitadores das 

reuniões, contrariando, pois, o ideológico da gestão compartilhada participativa.  

Quanto ao processo de construção da visão de futuro de Simão Dias, destaque-se 

que a ideologia central e os valores representativos do Município 

 

identidade do grupo, 

características comuns entre as pessoas que dele fazem parte 

 

não foram registrados na 

ata, e itens como tendências para os próximos cinco anos e fatores externos, que poderiam 

se constituir em oportunidades ou ameaças para o Município, não foram considerados na 

construção da visão de futuro:  

PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL COM ÊNFASE NO 

INCENTIVO AO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, BEM COMO A 

INTENSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO VOLTADOS PARA A ÁREA 

RURAL E O SETOR INFORMAL. 
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Para a comunidade, o seu desenvolvimento integrado e sustentável não passava pela 

atividade rural, apesar de, em reunião anterior, terem considerado importantes para o 

Município as atividades de bovinocultura de corte, ovinocultura, avicultura e, na área 

agrícola, o plantio de milho e feijão .   

O desenvolvimento sustentável também não passava pelo meio ambiente, o que 

corrobora a carência de percepção da sustentabilidade do desenvolvimento de Simão Dias.   

6.1.3. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMPETITIVIDADE  

A primeira oficina de 2000 foi a Desenvolvimento Social (Anexo VII), que teve 

como referencial os dez compromissos da DECLARAÇÃO DA CÚPULA MUNDIAL PARA O 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

COPENHAGUE/1995 e como objetivos principais: 

 

informar e debater sobre globalização e descentralização político-

administrativa com foco nos impactos para a gestão local.;  

 

conscientizar e reforçar a importância da gestão participativa, visualizando o 

papel de todos os segmentos da sociedade - governo, mercado e sociedade civil 

- no processo integrado de desenvolvimento; 

 

consolidar parcerias para fortalecer as redes institucionais num modelo de 

gestão compartilhada para o município, e  

 

relembrar os objetivos do Farol do Desenvolvimento como fórum de 

participação da comunidade na condução de seu processo de desenvolvimento.  

Registra a criação do Fundo de Aval Municipal6, a capacitação de 134 micro 

empreendedores do setor informal (Programa Brasil Empreendedor), e a concessão de  (i) 

crédito para aqueles micro empresários, (ii) investimentos rurais coletivos para 

agropecuaristas, e (iii) crédito para o setor formal.  

Os participantes queira maior atenção dos órgãos governamentais (...) para o 

problema de integração social (saúde, educação e habitação) e a formação de grupos 

                                                

 

6 Fundo de Aval Municipal é um convênio firmado entre o Banco do Nordeste do Brasil S.A. e a prefeitura 
com o objetivo de prestar garantia aos créditos concedidos ao setor informal do município. 
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associativos, inserindo-se no contexto social . Tais necessidades, como entendidas pelos 

participantes daquela reunião,  não constaram da Agenda de Compromissos e não tiveram 

conseqüências nas reuniões seguintes.  

Em meio o material preparado para aquela oficina, havia um destinado às ações 

idealizadas pelos participantes à mobilização de parcerias para os seguintes objetivos: 

disseminação e internalização da Visão de Futuro, fortalecimento da representatividade do 

Farol do Desenvolvimento, relacionamento entre as instituições locais, atuação conjunta de 

capacitação e canais de comunicação com a instância estadual de decisão.  

 Entende-se que, para quantos e em quais fossem os municípios, o material tentava 

corrigir os rumos do Programa, pois: 

(i) após seis meses da sua construção, a Visão de Futuro precisava ser conhecia 

pela respectiva municipalidade; 

(ii) após mais de um ano da sua apresentação para a população, o Farol do 

Desenvolvimento precisava de representatividade, e 

(iii) a gestão compartilhada e as parcerias não haviam se concretizadas no mundo 

real dos municípios.  

Para Simão Dias, como outras atividades (ou resultados), essa não foi mencionada 

na ata, nem disponibilizada para a pesquisa. Três motivos podiam ser inferidos, na ordem 

de improbabilidade: o Município não necessitada de qualquer ação, pois eram objetivos 

atingidos; o facilitador não passou pelo que foi chamado de momento da dimensão sócio-

política para o desenvolvimento sustentável , ou as informações não mais estavam 

disponível para acesso.  

Conforme os textos que orientaram as atividades da oficina Competitividade 

(Anexo VIII), os membros deveriam (i) compreender o cenário e a necessidade de um 

posicionamento competitivo e cooperativo, (ii) desenvolver um conceito de 

competitividade e entender os fatores chave da  competitividade: organização e parceria,  

capacitação, inovações tecnológicas e uso de recursos naturais, e (iii) conhecer os 

requisitos de competitividade trabalhados pelo Banco na concepção de projetos. Deveriam, 

ainda, a partir da 
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matriz de relacionamento já construída na Oficina Alianças Estratégicas, 
será realizada análise da competitividade da cadeia produtiva 
considerando as atividades praticadas pelos elos existentes no município, 
cujos representantes deverão estar nesta reunião, de forma a obter 
avaliação global, abrangendo os aspectos: processo produtivo, 
comercialização, capacitação, organização, uso de recursos ambientais e 
tecnologia. (Caderno de Orientações da Oficina)  

A ata informa quanto a aplicação de questionário sobre indicadores da cadeia 

produtiva de milho/feijão consorciado, voltado para resolver questões mais emergentes e 

viáveis com o esforço dos atores locais 

 

empreendimentos e instituições de apoio mas, a 

exemplo do resultado da matriz de relacionamento das cadeias produtivas, não estão 

acessíveis por falta de suporte técnico ao sistema ou não foram registradas.  

Registraram, ainda, os requisitos de competitividade dos projetos financiados pelo 

Banco ; a necessidade de parcerias para os cursos (em vídeo) apresentados pelo Programa: 

associativismo, meio ambiente, turismo e educação básica; informações, não tão ligadas ao 

tema da oficina mas, relacionadas às atividades do Banco, tais como linhas de crédito, 

documentos exigidos, prazos, etc.; e o novo espaço, na internet, para oportunidades de 

negócios onde poderiam: oferecer produtos e serviços, procurar sócios e parcerias, 

produtos e serviços de terceiros, vender/comprar equipamentos etc.  

Nos documentos disponibilizados para esta pesquisa não estão os Mapeamento da 

localização geográfica das atividades que compõem a cadeia produtiva e Indicadores do 

Grau de Estruturação das Atividades da Cadeia Produtiva eleita, resultante do trabalho em 

grupo realizado durante a Oficina , ambos classificados como produtos esperados da 

oficina e importantes para este trabalho.    

6.1.4. ESTRATÉGIAS DE CONVIVÊNCIA COM O SEMI-ÁRIDO  

Em parceria com a equipe do programa Convívio com a Seca e Inclusão Social, do 

Governo Federal, a 8ª Oficina do Farol do Desenvolvimento pretendeu envolver os 

participantes para a adoção de ações emergenciais e de longo prazo na área de ocorrência 

de estiagens. Pretendeu, ainda, preparar a sociedade para o enfrentamento do fenômeno da 
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seca, minimizando seus efeitos e fazendo nascer na própria comunidade propostas de ação 

que levassem em conta as condições ambientais e sócio-econômicas do Município.   

Dada a importância social, econômica e ambiental do tema, a Oficina Estratégias 

de Convivência com o Semi-árido foi precedida de dois eventos: 

(i) vídeo-conferência Convivência com o Semi-árido e Êxodo Rural transmitida 

para a Região Nordeste e Brasília, no dia 22 de junho, com cerca de 840 

participantes; os temas foram tecnologias de convivência com a estiagem e 

combate à desertificação (professores da Universidade Federal do Ceará) e 

estratégias de convivência com o semi-árido, recursos hídricos, reserva 

alimentar animal, eficiência energética etc. (ETENE), e  

(ii) reunião extraordinária do Farol do Desenvolvimento em cada município, sendo 

que a de Simão Dias, em 6 de julho, contou com a presença de técnicos da 

EMDAGRO, vereadores e membros do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Simão Dias, formando parcerias para  coleta de dados, seleção dos subtemas a 

serem abordados, apresentação das tecnologias e dos programas emergenciais 

disponíveis no Município e mobilização das demais lideranças para a oficina.   

Segundo o caderno de apoio aos trabalhos dos facilitadores, as principais ações com 

as quais o Banco do Nordeste se comprometeu, e que se constituíram em objetivos 

específicos desta oficina, foram:  

(i) disseminação de informações e conhecimento sobre os instrumentos, 

tecnologias e procedimentos adequados ao convívio produtivo com a seca, 

orientado a adoção de medidas práticas (Anexo IX.1);  

(ii) mapeamento dos instrumentos (existentes ou necessários) adequados à 

convivência com o semi-árido em cada município, na forma de instalações, 

tecnologias e procedimentos;  

(iii) priorização das atividades econômicas mais adequadas ao semi-árido, 

trabalhando a estruturação das respectivas cadeias produtivas, e  

(iv) identificação das demandas de capacitação para os agentes produtivos e 

realização de eventos para atendê-las, com a participação da sociedade e com a 

parceria de lideranças locais e poder público nas três esferas. 
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A oficina foi preparada com dois enfoque, conforme o município estar localizado, ou 

não, no semi-árido: sustentabilidade do semi-árido, e êxodo rural e o uso eficiente dos 

recursos naturais. Houve orientação sobre os trabalhos prévios à realização da oficina: 

monitoramento dos programas emergenciais existentes no município, mapeamento de 

infra-estrutura e tecnologias, levantamento de atividades econômicas da localidade e 

oportunidades de negócios.   

Nove dos textos apresentaram instrumentos, tecnologias e procedimentos para lidar 

com as principais variáveis da problemática da seca: 

 

Atividades Econômicas adequadas ao semi-árido

 

- atividades não-agrícolas; 

atividades rurais adaptadas ao semi-árido, e atividades rurais viáveis no semi-

árido com o suporte de infra-estrutura adequada (Anexo IX.2); 

 

Reserva Alimentar Animal

 

- planejamento dos rebanhos; sistema CBL 

(caatinga-buffel-leucena), processos de conservação de forragem; 

 

Recursos Hídricos

 

- a escassez de água no mundo e no nordeste brasileiro; 

captação de água: acumulação de água: utilização, distribuição e reutilização; 

proteção das fontes, conservação do solo e tratamento da água, e 

procedimentos para a potabilidade, e 

 

Energia

 

- eficiência energética; desenvolvimento de fontes renováveis de 

energia.  

Estão registradas as seguintes solicitações: apoio creditício ao Banco, viabilizando 

financiamentos rurais a longo prazo para beneficiar os agentes produtivos na utilização de 

energia solar, visando a minimização de custos das famílias rurais , e a ajuda do Governo 

para a construção de cisternas e poços artesianos.   

Considerando que houve outra reunião para trabalhos prévios (monitoramento dos 

programas emergenciais, e mapeamento de infra-estrutura, tecnologias e atividades 

econômicas para o semi-árido), os documentos examinados não apresentaram informações 

quanto a: 

(i) programas emergenciais existentes em Simão Dias; 

(ii) técnicas/tecnologias utilizadas na convivência com a realidade climática do 
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Município; 

(iii) atividades econômicas locais adequadas para o semi-árido, nem as a adequar; 

(iv) formação de parcerias outras que não as das associações com a Prefeitura e a 

EMDAGRO, ou 

(v) envolvimento de outros segmentos da sociedade em ações ligadas ao meio 

ambiente ou às atividades econômicas para o Município (aulas nas escolas do 

município, campanhas de uso racional de energia elétrica e água para a área 

urbana, palestras em associações, etc.).  

Vale comparar dois pontos do caderno de orientações com os dados registrados na 

ata daquela oficina Estratégias de Convivência com o Semi-árido, conforme encontrado:  

(i) NO CADERNO DE ORIENTAÇÕES: 

- colocar temas ou assuntos de interesse da comunidade para fortalecimento da 

participação e da parceria, e 

- motivar (integrantes e convidados) para participação e cooperação, garantindo 

a representatividade da sociedade local, e a participação de pessoas-chave7 para 

tratamento do tema; 

(ii) NA ATA 

 

participaram da oficina representantes: de oito das dezoito 

associações membros, de um empreendimento agropecuário e de uma padaria, 

da EMDAGRO e da EMPATEC. Ninguém da Prefeitura, Secretarias, entidades 

de classe, escolas, centros de pesquisas ou de outras instituições de crédito 

estiveram presentes.   

Em virtude da relevância do aspecto ambiental do entorno do Município, verifica-se 

que, nos procedimentos, pronunciamentos e resultados da oficina, faltou aprofundamento 

quanto à seca e aos aspectos tecnológicos e gerenciais, que se conjugam àquele fenômeno, 

criando a realidade sócio-econômica local. Por exemplo, não foram previstas pela 

coordenação do Farol, discussões sobre os procedimentos agrários que levam ao 

desmatamento que, tecnicamente, é agente perverso no que diz respeito a insolação, aridez, 

erosão do solo, perda da fertilidade, redução da biodiversidade e outros. 

                                                

 

7 Pessoas chaves = aquelas diretamente envolvidas em ações correlatas ao tema da oficina e também pessoas 
que podem contribuir com a superação das dificuldades e encaminhamento das soluções. (Caderno da oficina 
Estratégia de Convivência com o Semi-árido) 
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Outra questão relevante diz respeito às estratégias para a convivência com o semi-

árido, encontradas no caderno de apoio e repassadas na reunião. Simplesmente foram 

desconsiderados os aspectos urbanos vivenciais da população humana, como se o bem 

estar e a saúde da comunidade não fossem parte do conjunto econômico regional. Com a 

seca foram relacionados: o êxodo rural para os centros urbanos a ser evitado, e as 

atividades econômicas do comércio e serviços a serem incentivadas .  

Em verdade, não houve a preocupação de levantar o custo do Município por conta 

da interação população humana/meio ambiente; o aspecto ambiental foi visto no contexto 

econômico/financeiro imediatista e não sustentável.   

6.1.5. AGENDA 21 LOCAL  

A construção da Agenda 21 Local de Simão Dias deveria, conforme orientação do 

Governo (AGENDA 21), representar o planejamento municipal para o período 2001-2010, 

gerado a partir do consenso coletivo com base em amplo debate com a sociedade. As 

demandas ali inseridas deveriam ter a capacidade de mobilizar recursos do Governo e de 

organismos internacionais, por refletirem a capacidade local em promover a organização 

social e viabilizar seus propósitos comuns.  

Mais que documento, a Agenda 21 Local deveria ser construída gradativamente e 

revista sempre que houvessem novos consensos a partir de decisões que afetassem o dia-a-

dia da comunidade, quer por conta de novas tecnologias ou processos produtivos que 

representassem otimização dos recursos disponíveis, quer pela revisão constante de 

práticas que viessem a comprometer o desenvolvimento e a sustentabilidade das gerações 

futuras. (AGENDA 21)  

Pode-se dizer que a Agenda 21 Local teria semelhança com fórum permanente e 

participativo de implementação e gerenciamento das políticas de desenvolvimento.   

Para o evento, os facilitadores foram orientados quanto a: (i) necessidade de 



6. O FAROL DO DESENVOLVIMENTO COMO OBJETO DE PESQUISA                                               97 

envolver toda a população no processo de construção da Agenda 21 Local; (ii) acompanhar 

a assimilação do seu conteúdo; (iii) conscientizar as lideranças do seu papel de 

disseminadores de seus princípios nos diversos segmentos da sociedade 

 
associações 

comunitárias e empresariais, estabelecimentos de ensino, inclusive as universidades 

sergipanas, órgãos do governo  e não-governamentais, igrejas e outros 

 

e (iv) estimular o 

debate popular em torno da construção de um modelo de desenvolvimento adequado à 

realidade local.   

Três grandes ações antecederam os trabalhos de montagem da Agenda 21 de Simão 

Dias: 

(i) sensibilização e mobilização da comunidade com palestras em escolas e 

associações, distribuição de cartazes e panfletos pelas lideranças, e a 

divulgação em eventos promovidos pelo Banco do Nordeste em jornais, rádios 

e televisão; 

(ii) identificação de lideranças que deveriam compor a comissão da Agenda 21, 

mobilizar a comunidade e integrar os grupos de trabalho, e  

(iii) constituição da comissão, formalizada por meio de lei e regulamento, que 

deveria definir temas de interesse para a coletividade e conduzir o processo de 

construção do documento.   

A oficina contou com a presença de sessenta e dois participantes, entre membros e 

convidados, Prefeitura e Secretarias, produtores rurais, representantes de associações 

comunitárias, escolas e comércio, e clientes do Banco do Nordeste.   

O que era? Por que era importante? Como deveria ser construída a Agenda 21 de 

Simão Dias? Essas e outras nortearam as discussões. Foram apresentadas as macro-

estratégias da Agência 21 Local (Anexo X). Além disso, no resgate das ações em curso, 

abordaram o Plano Plurianual do Município, o Plano Municipal de Desenvolvimento 

Sustentável e o Plano Orçamentário de Simão Dias..  

Nos pronunciamentos, verificou-se que as pessoas participantes deveriam em 

conjunto buscar as alternativas e soluções e não apenas as críticas. , e o fórum não era 
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composto somente pelo Banco do Nordeste, mas todos os segmentos da sociedade e, em 

conjunto (deveriam) buscar as alternativas e soluções dos problemas que entravam o 

desenvolvimento sustentável.   

A Agenda 21 Local, para ter o sucesso esperado é necessário que, (...) , o Poder 

Público municipal assuma o papel de coordenador, oficializando o Fórum para que 

possamos nos mobilizar, juntamente com as comunidades. 

(membro da Associação de Desenvolv. Comunitário do Povoado Aroeira II)   

As pessoas coordenadoras das comissões têm autonomia para mobilizar todos os 

seguimentos da sociedade para a busca das soluções dos problemas existentes. 

(Prefeito de Simão Dias)   

O mais difícil é conseguir a vontade do povo em geral, pois não acreditam mais em 

quase nada, mas as condições que temos para alavancar a visão de futuro é não ficar 

de braços cruzados, partir para o trabalho com coragem e determinação. 

(funcionário da Prefeitura de Simão Dias)   

Os participantes demonstram, basicamente, a necessidade do cidadão-gestor 

participando ativamente na construção da Agenda 21 Local e no planejamento do 

desenvolvimento econômico de Simão Dias, não obstante as posturas pouco participativas 

anteriormente adotadas no Farol do Desenvolvimento, identificado como do Banco do 

Nordeste e não como um espaço dos munícipes simãodienses.  

A partir dessa oficina, cada uma das cinco Comissões Temáticas trabalhou para a 

construção do documento. Nenhuma das reuniões, se registradas, foram disponibilizadas 

para a pesquisa.   
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COMISSÃO TEMÁTICA I 

 
EDUCAÇÃO, SAÚDE E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 

SOCIAIS;  

 
COMISSÃO TEMÁTICA II  RECURSOS NATURAIS, HÍDRICOS E INFRA-ESTRUTURA; 

 
COMISSÃO TEMÁTICA III 

 
AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E 

ARTESANATO; 

 

COMISSÃO TEMÁTICA IV 

 

PERÍMETROS PÚBLICOS URBANOS, GRUPOS 

VULNERÁVEIS E FORTALECIMENTO DAS INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS, E 

 

COMISSÃO TEMÁTICA V 

 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA, IDENTIFICAÇÃO DE 

FINANCIAMENTO, APOIO AO DESENVOLVIMENTO, CAPACITAÇÃO E BANCO DE DADOS. 

  

6.1.6. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

AÇÕES E RESULTADOS  

A oficina Desenvolvimento Sustentável  Ações e Resultados teve por objetivos: 

(i) fortalecer o entendimento e envolvimento das lideranças locais no processo de 

desenvolvimento sustentável do Município;  

(ii) verificar a evolução das transformações no Município e o nível de 

aprendizagem dos temas abordados nas oficinas anteriores;  

(iii) fortalecer parceria com a coletividade para a competitividade dos 

empreendimentos e adimplência do Município, e 

(iv) potencializar as ações de desenvolvimento sintonizadas com as macro-

estratégias, objetivos e metas da Agenda 21 Local.  

Em linhas gerais, o macro-objetivo da reunião era o de reforçar aspectos do 

processo de desenvolvimento sustentável através de (i) compromissos assumidos por 

parceiros e por lideranças participantes do Farol do Desenvolvimento focando a 

estruturação de cadeias produtivas e a competitividade dos empreendimentos, e (ii) definir 

as ações relacionadas com as estratégias elencadas na Agenda 21 Local em construção.  

Os compromissos e as ações esperados deveriam ter sido obtidos a partir da 

reflexão e do consenso dos participantes da reunião . Postura orientada pela coordenação 

do Programa foi condizente com os preceitos da gestão participativa.  



6. O FAROL DO DESENVOLVIMENTO COMO OBJETO DE PESQUISA                                               100 

Não obstante o material de apoio utilizado naquele evento (textos e slides) destacar 

a multi-dimensionalidade do desenvolvimento sustentável 

 
econômica, ambiental, sócio-

cultural, político-institucional e da informação/conhecimento 

 
e o assunto estar registrado 

em ata, a preocupação maior dos membros daquele fórum foi a dimensão econômica e a  

obtenção de recursos financeiros e a concessão de crédito para a solução de gargalos de 

infra-estrutura que comprometiam a competitividade dos empreendimentos (não há 

esclarecimentos quanto aos gargalos estruturais).   

Os participantes daquela oficina não assimilaram conceito de desenvolvimento 

sustentável no contexto da multi-dimensionalidade , nem conseguiram abordar o assunto 

fora dos aspectos econômicos, tais como oferta de bens e serviços, e geração de emprego e 

renda.  

Este fato, evidentemente, comprometeu a construção de quaisquer planos de metas 

que contemplassem o tríduo SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL / EQÜIDADE SOCIAL / 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO que compõe a idéia de desenvolvimento sustentável.  

Não há registro de quaisquer ações para a estruturação das cadeias produtivas, nem 

ações para o desenvolvimento relacionadas com a Agenda 21 Local.   

6.1.7. ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS E OUTRAS OFICINAS  

A oficina Arranjos Produtivos Locais, originalmente, deveria acrescentar mais 

um elemento ao processo de desenvolvimento local em construção, e ser a continuidade 

das oficinas Cadeias Produtivas, Alianças Estratégicas e Competitividade. O tema também 

estava relacionado com a competitividade das atividades econômicas do município e com 

as macro-estratégias da Agenda 21 Local: 

(i) desenvolvimento do meio rural e fortalecimento dos agronegócios encontrados 

na vocação do município;  

(ii) fortalecimento do comércio, da indústria, da agroindústria, da mineração, do 

turismo e do artesanato, e 
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(iii) realização/disponibilização de estudos técnico-científicos e pesquisas 

tecnológicas sobre o município.  

Os objetivos da oficina foram os de (i) mapear a existência de arranjos produtivos 

locais, potenciais ou efetivos, a partir da análise das atividades praticadas no Município ou 

região, nas cadeias produtivas selecionadas e priorizadas pelo Farol do Desenvolvimento, e 

(ii) desencadear ações dirigidas à estruturação dos arranjos produtivos mapeados.   

As associações de produtores rurais poderiam constituir alianças 

empreendedoras, como estratégias para a formação dos arranjos produtivos 

locais. 

(Vereador de Simão Dias)  

As informações sobre arranjos produtivos 

 

o que é, características, tipos, 

estratégias, etc. 

 

foram repassadas na apresentação de  slides (Anexo XI) e no depoimento 

de pessoas que compareceram ao Seminário Técnico realizado em Boquim/SE. Foram 

discutidas a exploração do cultivo da abóbora e a da agricultura orgânica.  

O mapeamento sobre arranjos produtivos locais, potenciais ou efetivos, e as 

iniciativas para a sua estruturação (objetivos da oficina) mais uma vez, não estão 

registrados nos documentos oficiais do Programa, sem acessíveis no sistema.  

Com referência à reunião Balanço Social destaca-se, apenas, a necessidade 

manifestada por participantes sobre (i) parceria entre a EMDAGRO, EMBRAPA e o 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Simão Dias para controle de pragas da cultura da 

abóbora, e (ii) capacitação sobre o cultivo da abóbora que vinha sendo solicitada há 

diversas reuniões.  

Nas duas últimas oficinas do Farol do Desenvolvimento coordenadas pelo Banco do 

Nordeste do Brasil S.A. no município de Simão Dias, Temas Locais e Temas Locais II, 

foram abordados os seguintes assuntos: 

(i) revitalizar o plantio de algodão 

 

cultura que já fora importante no Município 
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utilizando o PRONAF Infra-estrutura em razão da lucratividade, gerar emprego 

na colheita, utilização do caroço na alimentação do gado etc.; 

(ii) a elaboração de um projeto de irrigação para a comunidade de Lagoa Seca; 

(iii) o uso e o reuso da água, o desperdício na zona urbana, a construção de uma 

estação de tratamento e a de barragens para aproveitar as águas das chuvas, 

após levantamento do impacto ambiental e autorização do IBAMA, e 

(iv) proteção e reflorestamento das matas às margens dos rios Vaza Barris e Caiçá, 

no trecho que banham o Município.   

Como se pode perceber, os temas locais abordados naquelas duas últimas oficinas 

foram, basicamente, direcionados à área rural, quer pela composição do colegiado do Farol 

do Desenvolvimento, quer por interesse do coordenador do Programa.  

A partir de 2003, não foram realizadas quaisquer reuniões do Farol do 

Desenvolvimento, quer por iniciativa do Banco do Nordeste, quer por iniciativa da 

comunidade simãodiense.  

Com base no material preparado pela coordenação do Farol do Desenvolvimento, 

nota-se a constante preocupação com três pontos:  

(i) o desenvolvimento dos municípios nordestinos, passando pela estruturação de 

cadeias produtivas, parcerias e de arranjos produtivos locais; 

(ii) a mobilização e a organização da sociedade na estratégia participativa de 

administração pública, fazendo parte do planejamento, da execução e da 

avaliação de ações orientadas para o desenvolvimento econômico do seu 

município, a gestão compartilhada participativa, e 

(iii) a inadimplência dos financiamentos no Banco do Nordeste do Brasil, buscando 

direcionar os agentes produtivos para a capacitação e para a competitividade 

dos seus empreendimentos.   

Nos documentos das oficinas realizadas em Simão Dias, são encontrados: 

(i) pronunciamentos nas atas lavradas 
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- assuntos relativos a concessão de créditos para o PRONAF, custeio e 

financiamentos rurais, e a inadimplência no Banco do Nordeste, e 

-  solicitação de parcerias para viabilizar capacitação (micro-empreendedor do 

setor informal e alfabetização da população rural sugeridas pelo Programa, e 

sobre a formação de reserva alimentar estratégica na pecuária e diversificação 

de culturas agrícolas, pelos membros); 

(ii) compromissos registrados na Agenda de Compromissos 

 

- palestras a serem realizadas; 

- solicitação de eventos de capacitação; 

- pedidos de financiamentos para atividades rurais, e 

- e demandas, pontuais, com a Prefeitura..  

O arquivo contendo a Agenda de Compromissos traz a data na qual cada 

compromisso foi cumprido.    

Não obstante as opiniões favoráveis registradas em atas, emitidas pelos 

componentes do Farol do Desenvolvimento, sobre os trabalhos realizados, não houve 

qualquer avaliação 

 

isenta de paixões e interesses 

 

quer por parte dos membros, quer por 

parte da sociedade, parceiros ou organismos outros, de sorte que o resultado indicasse a 

necessidade de (i) atualização e/ou ampliação da base de informações sobre mercados, 

tecnologias ou procedimentos relacionados às atividades econômicas do Município, (ii)  

abordagem de temas, assuntos e demandas de interesse direto da população simãodiense, 

(iii) diagnóstico e correções de falhas e pontos fracos da economia, (iv) convênios ou 

parcerias para a melhoria das atividades econômicas do Município.  

Tais tópicos, ou matérias, não foram mencionados nas atas das reuniões do 

Município, nem há sua indicação nos cadernos de orientações disponibilizados pela 

coordenação do Farol do Desenvolvimento.  

Até este ponto da pesquisa, não se podia identificar a estrutura e o funcionamento 

das cadeias produtivas, locais ou regionais,, independentes de terem sido eleitas pela 

comunidade ou pelo Programa. Não se podia montar o seu referencial: localização 

geográfica das atividades que as compõem, características, nível de organização, grau de 
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estruturação das atividades, condições de funcionamento, habilidades e nível tecnológico. 

Nem se podia determinar a qualidade dos elos das cadeias produtivas agricultura de grãos / 

feijão e milho, pecuária de leite / bovinocultura e comércio varejista  (excesso de oferta ou 

não encontrado em Simão Dias, seus pontos fortes e fracos, o relacionamento com outros 

elos em outros municípios, etc.).  

Além de capacitação sobre o cultivo de abóboras, sobre a formação de reserva 

alimentar estratégica na pecuária e sobre a diversificação de culturas agrícolas,  não houve 

registro sobre outras capacitações sugeridas pela comunidade, número inexpressivo para os 

mais de três anos de atividades do Farol do Desenvolvimento.   

Vale salientar, ainda, que não foram identificados os parâmetros utilizados para 

medir a competitividade das atividades produtivas do Município e as tecnologias, próprias 

da comunidade, utilizadas nessas atividades, nem o tipo de arranjos e/ou parcerias 

construídos no período abril/1999 a dezembro/2002.   

6.2.  O QUE SIMÃO DIAS ASSIMILOU DO PROGRAMA  

Em razão de informações vagas, incompletas ou não localizadas nos documentos 

examinados para este trabalho, e conforme discutido em tópicos anteriores, houve 

necessidade de buscar elementos que ampliassem a base de informações para responder ao 

problema geral formulado de pesquisa, o que foi o Programa Farol do Desenvolvimento-

Banco doNordeste na perspectiva da gestão compartilhada participativa e a sua validade no 

desenvolvimento econômico sustentável da localidade.   

Para tanto, foram elaborados questionários (Anexo XIII) específicos direcionados 

para os:  

(i) NÃO-PARTICIPANTES  

 

aplicados a comerciantes, feirantes, representantes de 

escolas, postos de saúde, cartório, organizações religiosas, e profissionais 

liberais, no total de 134 pessoas, e 

(ii) PARTICIPANTES DO PROGRAMA 

 

sendo que vinte e nove, dos trinta e dois 

membros do Farol, tomaram parte da pesquisa, representando 90,0% desse 
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conjunto,  formado basicamente por produtores rurais (Anexo XII).  

Esse procedimento foi realizado na primeira quinzena de junho/2005. Salienta-se 

que, entre os feirantes, não foram computador os residentes em outros municípios, nem os 

que faziam parte de associação participante do Programa.  

No resultado obtido com o colegiado verificou-se inevitável a entrevista, incluindo 

o Prefeito e dois secretários, e a discussão plenária, ocorrida na sede do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Simão Dias, com integrantes do Farol do Desenvolvimento.   

6.2.1. A REPRESENTATIVIDADE DO FAROL DO DESENVOLVIMENTO  

De início, deve-se reforçar a importância da representatividade dos membros de um 

programa nos moldes do Farol do Desenvolvimento.   

Conforme reconhecida por Bessa (1999), Buarque (1999), Dowbor (1999) e outros,  

e aceita pela Rede DLIS, reunir representantes dos segmentos sociais e das lideranças 

locais é necessidade primeira para que esse colegiado seja legítimo, autêntico e 

democrático nos processos a eles relacionados, sejam limitados e específicos, como por 

exemplo gestão da Mata Atlântica ou de recursos hídricos, ou sejam mais amplos, como o 

de desenvolvimento local.  A representatividade foi, também, reconhecida e aceita pelo 

Programa Farol do Desenvolvimento na sua concepção e ideologia.   

Formada basicamente (63,33%) por associações de comunidades de pequenos e 

micros produtores rurais, a relação dos participantes (Anexo XII) deixa clara a não 

representatividade do Programa em Simão Dias.   

Não compunham aquele fórum representantes das indústrias, do comércio ou de 

profissionais liberais locais, nem do Judiciário ou da Saúde. Com isso, o perfil dos 

resultados das oficinas sofreu distanciamento da realidade comprometendo, portanto, a 

melhor compreensão do conjunto.  
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O viés provocado pela representatividade do Farol do Desenvolvimento 

manifestou-se em: 

(i) as atividades econômicas consideradas principais no Município estão 

relacionadas à produção de milho e feijão e à criação de animais de pequeno 

porte; 

(ii) mais de 65,0% dos compromissos registrados dizem respeito, exclusivamente, 

ao setor rural; 

(iii) dos tópicos relacionados com as estratégias de convivência com o semi-árido 

(vide o item 6.1.4.) debatidos pelos participantes, foram/estão incorporados no 

dia-a-dia do Município três voltados para a área rural e um comum às áreas 

rural e urbana: captação/acumulação de água 

 

cisternas, conservação de 

forragem/ reserva alimentar animal, tratamento do solo/ adubação orgânica, e 

não desperdício de energia, e 

(iv) das três parcerias detectadas 

 

e reconhecidas pelos entrevistados 

 

duas são 

com organismos ligados às atividades rurais, a EMDAGRO e o Sindicato de 

Trabalhadores Rurais; a terceira é com o Banco do Nordeste do Brasil.  

As perguntas dirigidas aos não-participantes do Fórum tinham por finalidade  

entender a não representatividade dos membros do Farol, e nos dados obtidos (90,0% dos 

entrevistados residiam na área urbana) observou-se que: não conheciam o Plano Municipal 

de Desenvolvimento Sustentável 

 

assunto abordado na Oficina Agenda 21 Local 

 

e 

70,0% dos entrevistados não participaram de nenhuma das reuniões, não tomaram 

conhecimento sobre resultados e decisões do fórum, e não perceberam nenhuma mudança 

ocorrida no Município no período em que aconteceram as reuniões, nem posteriormente.   

Conseqüentemente, não participaram na definição da VISÃO DE FUTURO, nem na 

construção da AGENDA 21 LOCAL. Em outras palavras, ficaram à margem de todo o 

processo para o desenvolvimento econômico sustentável de Simão Dias, que durou mais de 

três anos.  

Dos que participaram de reuniões (ocorrência somente no intervalo de 1 a 3), 

manifestaram interesse de conhecer o que era o Farol, a Agenda 21 Local e/ou o 
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CredAmigo 

 
assunto da Oficina Microfinanças e Agenda 21 Local. Quanto às decisões e 

aos resultados das reuniões, foram verificadas 10 ocorrências para ouvir dizer (sem 

determinar com quem ou quando), e nenhuma através do agente do Programa . 

Finalmente, a única mudança percebida no Município estava, segundo quem respondeu o 

questionário, relacionada com atividades econômicas: mais dinheiro na praça .  

Aspecto considerado relevante, não obstante a cultura de comunicação8, os comitês 

locais pré-existentes à instalação do Programa não divulgavam o conteúdo de suas reuniões 

com a comunidade9 e o mesmo procedimento se verificou com o Farol do 

Desenvolvimento, contribuindo para a sua incapacidade de: provocar a articulação local 

para a tomada de decisões sobre prioridades econômicas, envolver a coletividade na 

participação na gestão compartilhada do desenvolvimento; e assegurar que as preferências 

e necessidades urbanas fossem consideradas nas ações do colegiado.    

6.2.2. A AGENDA DE COMPROMISSOS  

Sobre a Agenda de Compromissos (Anexo III), aspecto relevante  diz respeito à 

monitoração do cumprimento: o documento disponibilizado informa a data de conclusão 

de todos os compromissos gerados em Simão Dias. Entretanto, alguns deles são 

mencionados em diversas oportunidades como, por exemplo, o levantamento de demandas 

de capacitação para a área rural e capacitação sobre a cultura da abóbora. significando que, 

apesar de estarem concluídos para o sistema do Programa, houve a necessidade de tornar a 

agendá-los para cumpri-los, demonstrando inconsistência, falha ou má-fé.  

Quanto ao conteúdo, no exame à luz da metodologia de confrontação  

compromissos com o material teórico montado pela coordenação do Farol do 

Desenvolvimento, verifica-se a pertinência e a qualidade de compromissos assumidos em 

relação ao tema abordado.  

As exceções estão nas segunda e terceira oficinas, Cadeias Produtivas 

 

                                                

 

8 Cultura de comunicação, por assim dizer, democrática (imprensa e rádio) que, em tese, diferenciaria o 
Município dos demais localizados no semi-árido sergipano, 
9 O fato está registrado na primeira ata do Farol do Desenvolvimento em Simão Dias (vide Capítulo 5). A 
utilização de rádio local para informações à população é prática da atual administração municipal.  
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Agronegócios e Alianças Estratégicas, respectivamente (Quadro 6.2). Enquanto uma não 

apresentou qualquer compromisso, desperdiçando a oportunidade para disseminar, na 

comunidade, o que era e as vantagens das cadeiras produtivas para o desenvolvimento 

econômico sustentável daquela localidade, ou para fortalecer esse tipo de arranjo, a outra 

não explorou melhor a formação de parcerias e alianças.    

QUADRO 6.2 

TIPOS DE OFICINA COMPROMISSOS RESPONSÁVEIS 

CADEIAS PRODUTIVAS 

- AGRONEGÓCIOS 

E/ OU TURISMO 

N ot a 1 : n ã o hou ve 
com pr om isso 
r e la cion a do com o 
t e m a da Of icin a . 
Os in t e gr a n t e s do 
Fa r o l so l ici t a r a m 
a m pa r o à s f a m í l ia 
v í t im a s da s f or t e s 
ch u va s qu e ca í r a m 
e m Sim ã o D ia s. 

 

Representantes do 
Estado de Sergipe e 
da Prefeitura de 
Simão Dias 

ALIANÇAS 

ESTRATÉGICAS 

1. Formar parceria para a 
capacitação do micro-
empreendedor do setor 
informal. 

Gove r nos loca l e 
e st a dua l e ON Gs 

 (Fonte: Banco do Nordeste do Brasil S.A., adaptado)   

Na pesquisa de campo, verificou-se que muitos dos compromissos não tiveram ação 

conseqüente. mesmo com data de cumprimento. Como exemplos, podem ser citados: 

(i) identificar as potencialidades municipais

 

 para os produtores, não houve esse tipo 

de levantamento. Entretanto, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e a 

EMDAGRO, foram decisivos no entendimento de potencialidades do Município 

como sendo o cultivo de cereais, mandioca e abóbora, existência de solos 

agricultáveis e disponibilidade de água de qualidade; 

(ii) fornecer subsídios sobre a realidade rural do Município

  

não foram levantados 

necessidades sobre: melhoria genética, qualidade de solo, infra-estrutura, pontos 

de comercialização, crédito etc.; 

(iii) formar parceria para a capacitação do micro-empresário do setor informal

  

não 
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houve parceira, mesmo existindo um curso no SEBRAE. O que foi dado era uma 

palestra com o pessoal do BNB (membro da Associação de Desenvolvimento 

Comunitário do Povoado Pau Ferro); 

(iv) apresentação da grade de atuação com o diagnóstico do Município

  
ninguém 

sabia o que colocar, ninguém fez e ninguém cobrou, e 

(v) promover a integração institucional e econômica dos agentes produtivos  para o 

fortalecimento dos elos das cadeias produtivas do Município e superar os desafios 

para a consolidação dos arranjos produtivos locais

 

 não conseguiram exemplificar 

qualquer ação, pois não demonstraram entendimento sobre as etapas das cadeias 

produtiva, nem arranjos produtivos.  

Sob o foco da estatística, os compromissos da Agenda podem ser reunidos em três 

grandes grupos, relativos a assuntos abordados em todas as oficinas ocorridas em Simão 

Dias: 

(i) demanda de cursos, capacitações e palestras 

 

os que ocorreram foram por 

iniciativa da EMDAGRO, do Banco do Nordeste (através da Rádio Nordeste) e da 

Prefeitura, de forma isolada, sem qualquer tipo de parceria; 

(ii) redução da inadimplência dos financiamentos no Banco do Nordeste 

 

o interesse 

foi crescente pois era fator limitante aos novos créditos, e 

(iii) demanda de crédito para custeio, implantação de culturas irrigadas, construção de 

poços e barreiros, etc.  recursos limitados em razão de operações com reembolsos 

em atraso.   

Na conclusão da análise daquela ferramenta utilizada no Programa, verifica-se a 

existência de compromissos registrados pela orientação dos coordenadores e não pelo 

envolvimento dos participantes, nem pela participação da comunidade na busca de 

soluções locais.   

O documento deveria ter sido, realmente, utilizado para sua finalidade original: 

uma ferramenta para o pacto de gestão, estabelecendo as responsabilidades claras de cada 

participante do Farol do Desenvolvimento, de forma a diminuir as competências 

concorrentes e a tornar mais evidente quem deve fazer o quê, garantindo soluções para as 
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demandas brotadas na municipalidade, e contribuindo com o fortalecimento da gestão 

compartilhada e solidária.    

6.2.3. CADEIAS PRODUTIVAS, ALIANÇAS ESTRATÉGICAS E ARRANJOS PRODUTIVOS 

LOCAIS  

Para obter informações que indicassem o processo de estruturação e funcionamento 

das três cadeias produtiva de Simão Dias 

 

pecuária de leite, agricultura de grãos/ milho e 

feijão, e comércio varejista 

 

foi, de início, aplicado o questionário que, basicamente, 

abordou aspectos das etapas da sua construção (determinando as potencialidades de 

crescimento, formando parcerias, identificando os responsáveis por cada uma da atividades 

etc.).   

Os envolvidos reconhecem a água e o solo agricultável como recursos naturais 

encontrados em Simão Dias, o plantio do feijão como a atividade mais representativa, e a 

existência de parceria com o Banco do Nordeste e com o Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais.  

Diante das respostas, houve a necessidade de realizar entrevistas 

 

com 

participantes e não participantes do Programa 

 

e de montar uma reunião plenária com 

membros da EMDAGRO e das associações rurais, pequenos agropecuaristas, um agente de 

desenvolvimento e um funcionário do Banco do Nordeste, de onde se constatou a 

inconsistência nas três cadeias produtivas identificadas, registradas e consideradas no perfil 

do Município, desde maio de 1999.   

Não existe, em Simão Dias, estrutura que identifique a seqüência de operações 

interdependentes das cadeias produtivas, nem houve a localização de uma já montada na  

região, na qual pudesse ser inserida quaisquer das atividades econômicas do Município. 

Cada produtor busca seu fornecedor, cultiva, armazena e vende sua produção.   

Cada um é uma cadeia produtiva: planta, colhe e vende. 
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(membro da Assoc.Comunitária Nsa.Sra.da Conceição)   

As únicas ações que podem ser consideradas pertinentes às cadeias identificadas 

em Simão Dias são a assistência técnica na produção agropecuária e o crédito 

especializado. A etapa insumos vem sendo, parcialmente, atendida pelo Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais que, nas épocas do plantio de feijão e milho, seleciona fornecedores 

de sementes e defensivos agrícolas pela qualidade dos produtos e repassa aos agricultores o 

preço, menor, obtido pela quantidade.  

Com relação à cadeia produtiva comércio/comércio varejista, indicada pelo 

facilitador da oficina, não houve qualquer indicativo sobre a necessidade ou interesse dos 

comerciantes (tecidos, roupas, artefatos de plásticos e borrachas, calçados, etc.)   

Sobre alianças estratégicas e arranjos produtivos locais, apesar dos teóricos 

objetivos das respectivas oficinas, a realidade não possibilitou identificar ações 

direcionadas à mudança de comportamento para a seletividade de projetos ou atividades 

mais condizentes com o Município, nem formas de cooperação/alianças comunitárias, 

municipais ou regionais, para potencializar o desempenho dos empreendimentos .   

Por oportuno, constatou-se que os quadros com as matrizes de relacionamentos, que 

orientaria a atuação coordenada da cadeia produtiva, não foram localizados. Também não 

foram localizados os resultados dos trabalhos em grupo ou a agenda de compromissos 

mútuos para as alianças, e não se conseguiu, com os entrevistados, identificar nome de 

pessoa ou organização que estivesse relacionado com elos de cadeia produtiva.  

Mas no que se refere à não localização dos documentos, quadros e levantamentos 

citados em atas e mencionados neste trabalho, deve ser registrado que não havia orientação 

para sua conservação física. As informações neles contidas eram armazenadas em sistema 

desenvolvido para monitorar e acompanhar os resultados do Programa.   

Em Simão Dias não houve qualquer auditoria entre os documentos produzidos em 

reuniões e as informações registradas no sistema. 
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As reuniões do Farol do Desenvolvimento em Simão Dias não tiveram ações 

conseqüentes que indicassem, por exemplo: 

 
formação de parcerias para novas atividades produtivas

   

- não existiram parcerias para novas atividades econômicas, os  

empreendimentos surgidos no período 1999/2003 contaram com o mesmo 

suporte (projetista, banco financiador e EMDAGRO, quando necessário) 

exigido antes de 1999 e que continuou sendo exigido após o encerramento 

das atividades do Farol, e  

- não houve novas atividades diferentes das existentes no Município em 

1999; 

 

resgate/identificação de valores locais

  

não houve o contato necessário com 

membros da comunidade para conhecer os valores e talentos, conforme 

entendiam, do Município, nem levantadas maneiras próprias locais de realizar 

atividades produtivas, e  

O funcionário do Banco chegava com uma pasta debaixo do braço; passava 

uns slides; a gente conversava algumas coisas, tomava café e só. Nunca me 

perguntaram como eu trabalhava. 

(membro da Assoc.Comunitária Nsa.Sra.da Conceição)  

 

implantação de projetos integrados

  

não havia, entre os envolvidos na 

pesquisa, conhecimento de iniciativas ou estudos sobre a viabilidade técnica 

para a implantação de projetos integrados em Simão Dias.   

Pode-se atribuir a realidade descrita nos itens acima à carência de informações 

sobre as reais potencialidades do Município; a não efetivação de parcerias para as áreas de 

fornecimento de insumos, tecnologia, pesquisas agronômicas, capacitação, e outras; a 

ausência de compreensão sobre a estrutura de funcionamento, os ganhos financeiros e a 

otimização de recursos de sistemas econômicos atrelados a qualquer disposição produtiva; 



6. O FAROL DO DESENVOLVIMENTO COMO OBJETO DE PESQUISA                                               113 

e, principalmente, a não assimilação da postura cidadão-gestor, participante do 

planejamento e porta-voz da sociedade, aliada ao desconhecimento das possibilidades de 

um fórum dos moldes do Farol do Desenvolvimento.  

Dois pontos devem ser registrados. Não obstante a EMDAGRO dispor de pesquisas 

realizadas sobre agropecuária (cítricos, coqueiro, mamão, mangaba, banana, melhoramento 

genético, inseminação artificial, produção de leite e outras) e ser membro assíduo e 

participante das oficinas, tais pesquisas não foram aproveitadas em Simão Dias.   

O segundo registro se faz ao Projeto de Cooperação Poço Verde 

 

Simão Dias, 

assinado em fins de 2004, entre os dois municípios produtores de feijão em Sergipe. O 

Projeto, em fase de implantação, prevê o beneficiamento, embalagem e distribuição do 

grão, agregando valor ao produto, abrindo cerca de 20 empregos diretos e melhorando a 

renda dos pequenos agricultores dos municípios.   

6.2.4.  ESTRATÉGIAS DE CONVIVÊNCIA COM O SEMI-ÁRIDO   

No período de existência do Farol do Desenvolvimento, o tema dos mais 

importantes foi sobre as estratégias de convivência com o semi-árido, pois esteve ligado ao 

meio ambiente, ao desenvolvimento  e à sustentabilidade.  

Das informações obtidas com entrevistados e participantes da plenária, verificou-se 

que: 

(i) ÁGUA 

 

a acumulação de água na zona rural passou a ser feita em cisternas, 

financiadas pelos Bancos do Nordeste e do Brasil. Somente as comunidades 

Sitio Alto e Assentamento Quingibe/Floresta informaram a existência de 

famílias sem cisternas, e 

(ii) ENERGIA 

 

não utilizam energia alternativa, como por exemplo solar, eólica ou 

biodigestor.  

Quanto às atividades rurais, nenhum dos participantes da pesquisa conseguiu 
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identificar qualquer ações de pudesse ser classificada como estudo prévio, mapeamento ou 

consulta aos moradores, das áreas urbana ou rural, sobre tecnologias ou modo de fazer 

da localidade.   

O plantio consorciado e a adubação orgânica são técnicas agrícolas utilizadas para 

otimizar a área (recursos naturais), o tempo e os recursos financeiros dos pequenos 

produtores rurais  e aproveitar restos de culturas e esterco dos animais. A preferência pelo 

uso de enxada e arado ocorre em razão do relevo acidentado.  Destaca-se que são técnicas 

recomendadas para a preservação dos solos e para a sustentabilidade das atividades rurais e 

naturalmente utilizadas em Simão Dias.  

Sobre a alimentação dos animais, não adotam o sistema CBL (vide tópico 6.1.4), 

preferindo a vegetação nativa, folhas de mandioca, leucena e os capins tanzânia e 

brachiária. Nas entrevistas, verificou-se que, apesar de recebido financiamento para a 

construção de silos, membros de quatro comunidades  Pastinho, Pau Ferro, Aroeira e Sítio 

Alto 

 

deixaram de fazer reserva estratégica por conta do suporte forrageiro e hídrico 

existentes na região.  

A informação mais significativa trata de projeto implantado na comunidade Nossa 

Senhora da Conceição que, apesar de ter havido solicitação dos produtores, foi elaborado 

sem modernas técnicas de plantio ou criação de pequenos animais adequadas à região, 

mantendo o modo tradicional de trabalho como forma de conseguir a aprovação do 

empreendimento.  

A empresa não colocou nenhuma técnica nova no projeto para a 

comunidade. O que a gente fazia, continuou fazendo; já sabia fazer. 

(membro da Assoc.Comunitária Nsa.Sra.da Conceição)  

Deve ser esclarecido que, na época das reuniões do Farol do Desenvolvimento 

(1999/2002), a obtenção de financiamento estava vinculada à apresentação de um projeto 

técnico elaborado por profissional da área de economia, agronomia, ou outras áreas 

requeridas pelo projeto. Pela afirmação em destaque, nesse projeto específico não houve a 
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incorporação de novas tecnologias significativas para a convivência com o semi-árido, 

representando descompasso entre as decisões consensadas no fórum e as políticas e normas 

que orientavam projetistas e financiadores, ou o desconhecimento de novas técnica a serem 

aplicadas no empreendimento.   

6.2.5. A GESTÃO COMPARTILHADA PARTICIPATIVA  

Três pontos devem ser considerados na avaliação do processo de gestão 

participativa aplicado em Simão Dias:  

(i) o reconhecimento dos membros, de sentido na participação do Fórum, se 

traduzindo em  fazer parte, tomar parte e ter parte  (BUFFON, 2004);  

(ii) a capacidade de auto-transformação econômica, social e ambiental (DOWBOR, 

1999), e 

(iii) a otimização dos recursos públicos e a  consolidação do controle social sobre a 

correlação entre ações desenvolvidas e resultados almejados (TAVARES, 2004).  

Através das atas, da agenda de compromissos e das entrevistas realizadas, 

verificou-se que as demandas/compromissos das Oficinas foram assumidas pela 

EMDAGRO, pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais e pela Prefeitura.   

Aos membros de associações ficaram as comunicações e os levantamentos de 

crédito nas suas respectivas comunidades. Não experimentaram o sentimento motivador 

por pertencer a um grupo, nem manifestaram ações em construir, decidir ou estar presente. 

No consenso, atribuíram a apatia o fato de o Banco conduzir a reunião, dizendo o que 

poderia ser feito e os representantes da Prefeitura, Sindicato e EMDAGRO se ofereciam.  

A passividade do cidadão, mencionada por Dowbor (1999), Tavares (2004), Buffon 

(2004), Silva Filho (1994) e outros, não permitiu nascer o sentimento de realização pessoal 

e em benefício do grupo, nem ocorrer a auto-transformação no Município. Parafraseando 

Dowbor (1999), continuaram a esperar que o planejamento central do Farol pusesse 

ordem na vida das comunidades .  
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Na realidade, não houve a determinação de funções aos interessados/envolvidos 

para atribuir-lhes a responsabilidade de implementação, acompanhamento e monitoração, 

nem para solucionar divergências ou obter acordos, tal como mencionado por Edgerton. (et 

al, [199-])  

Nas informações prestadas pelo senhor Prefeito municipal pôde ser percebido que a 

municipalidade achou a maneira própria de manifestar suas necessidades e desejos, 

participar nos assuntos envolvendo a comunidade e praticar a gestão participativa, 

independente do encontrado na literatura, porém em sintonia com seus próprios anseios, 

por exemplo: 

 

a divulgação das metas, objetivo e projetos da Prefeitura para os munícipes 
ocorre através de 

Utilizo a emissora de rádio e conversas com o povo. 

(Prefeito de Simão Dias)  

 

a Prefeitura toma conhecimento das necessidades da população através de 

O povo vai diretamente na Prefeitura ou fala pessoalmente comigo na rua. 

(Prefeito de Simão Dias)  

 

as decisões são tomadas em conjunto com 

lideranças, correligionários e com a comunidade. 

(Prefeito de Simão Dias)  

Essa maneira de gestão municipal não deixa de envolver a população no processo 

do desenvolvimento local e garante ao Prefeito  do Município (i) considerar preferências e 

necessidades locais nas ações e programas da Prefeitura e (ii) melhorar as decisões a partir 

do conhecimento e das idéias locais. Esse processo legitima as políticas e as decisões para 

as quais a comunidade contribuiu, embora não se possa identificar nesta prática 

sistematização coerente com as modernas práticas de planejamento.   
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7. CONSIDERAÇÕES  FINAIS  

Os filósofos se limitam a interpretar o mundo de diversas 
maneiras; o que importa é modificá-lo.

 
 (Karl Marx)   

A avaliação é uma ferramenta de planejamento que permite, aos coordenadores e  

aos responsáveis pela tomada de decisões, verificar em que medida os objetivos dos 

programas estão sendo atingidos. Na fase de execução, a avaliação deve possibilitar o 

acompanhamento das ações e a correção de rumos. A fase de conclusão deve analisar os 

resultados e os impactos gerados pelo programa. (FREIRE, 2005)   

O objetivo deste trabalho foi o de avaliar o Farol do Desenvolvimento na condução 

da gestão participativa do desenvolvimento econômico sustentável de Simão Dias, no 

período 1999/2002.  

Após a revisão teórica sobre desenvolvimento local sustentável e gestão 

compartilhada participativa, foi contextualizada a gênese do Programa, seus objetivos e 

metodologia.   

A primeira análise rumo ao objetivo proposto foi a confrontação entre o material 

preparado pela coordenação e o conteúdo das atas das oficinas relacionadas, mais 

diretamente, com o desenvolvimento econômico, e o da agenda de compromissos. No 

resultado, verifica-se: 

(i) a pouca representatividade do Farol do Desenvolvimento para o Município, vez 

que diversos segmentos (serviços, comércio, indústria, profissionais liberais e 

outros) deixaram de ser ouvidos e envolvidos no processo; 

(ii) o distanciamento dos temas, ou perda do foco da oficina, vez que os maiores 

interesses 

 

quer pelos participantes, quer pelos representantes do Banco do 

Nordeste  eram o crédito novo e a inadimplência dos financiamentos, e 

(iii) a postura relativamente apática da maioria dos membros do Farol, manifestada 

tanto pela escolha e pertinência dos compromissos, quanto pela pouca variação 

de responsáveis. 
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Outros registros daquele Fórum, tais como quadros, levantamentos, matrizes de 

relacionamento e painéis, mencionados nos documentos do Farol não foram encontrados 

ou disponibilizados para exame.  

Posteriormente, na confrontação de atas e agenda de compromissos com as 

informações transmitidas por entrevistados e participantes da pesquisa, verificou-se uma 

realidade bem diferente da que era demonstrada nos registros.  

Em síntese, verificou-se que não houve estruturação de cadeias produtivas ou 

arranjos produtivos locais. Não se cumpriu quaisquer das etapas reconhecidas pela Rede 

DLIS, por Prochnik (2001 e 2002), e pela própria coordenação do Programa: organização 

do processo de trabalho; elaboração de diagnóstico, cenário desejável e visão, incluído a 

escolha, democrática, da(s) vocação(cões) econômica(s); determinação de metas, ações e 

prioridades; elaboração de macroprojetos, estratégias e demandas; e a implementação, 

acompanhamento, avaliação e correção de rumo, se houver.   

Verificou-se, ainda, que não houve formação de parcerias ou alianças para 

reestruturação produtiva, desenvolvimento tecnológico ou capacitação, nem para 

fornecimento de insumos, criação de canal de distribuição ou  nicho de mercado.  

Os envolvidos com o Programa na localidade deveriam ter tido em mente que o fim 

a ser alcançado era o desenvolvimento econômico do Município. Entretanto, os assuntos 

tratados nas oficinas tinham foco no crédito, e não na competitividade dos 

empreendimentos; na inadimplência, e não no levantamento dos pontos fortes e fracos, 

ameaças e oportunidades do Município; no individualismo, e não na construção de redes, 

alianças, arranjos para o fortalecimento das atividades produtivas; e na volatilidade do 

imediato, e não na sustentabilidade econômica.  

A comunidade não compreendeu a necessidade crescente da divisão do trabalho, da 

especialização técnica, da maior interdependência entre os agentes econômicos, da 

integração e coordenação entre as atividades, na otimização dos recursos, no aumento de 

produtividade e no ganho financeiro, essenciais na atual economia.  
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Havia material rico de informações e exemplos, como os reproduzidos na parte 

Anexos deste trabalho, para a capacitação do colegiado. Mas não houve condições de 

avaliar a condução dos facilitadores nessa capacitação, pelo próprio tempo decorrido da 

realização das oficinas.   

Para Tavares (2004), os mecanismos de gestão participativa otimizariam os 

recursos públicos e consolidariam o controle social sobre a correlação entre ações 

desenvolvidas e resultados almejados.    

Entretanto, conforme verificado na pesquisa,  não houve o exercício, pelo grupo, de 

sua capacidade de tomar decisões concernentes ao direcionamento da aplicação de recursos 

em obras e programas de seu interesse ou referentes aos negócios da comunidade que 

representaria o fortalecimento do poder local, tal como encontrado em Kayser (1990), 

Bessa (1999) e Dowbor (1999).    

Durante as ações do Farol do Desenvolvimento, Simão Dias (i) não demonstrou 

possuir, nem iniciou gestões para estruturar, formalmente quaisquer cadeias produtivas, (ii) 

no período 1999/2002, não formalizou alianças ou arranjos produtivos, nem deu início a 

estudos para tal finalidade, (iii) não se envolveu em organização de empreendimentos, 

parcerias, capacitação e inovações tecnológicas, fatores chave da competitividade, e (iv) 

não manifestou uma nova postura produtiva diante do clima do semi-árido, após o 

conhecimento de técnicas mais adaptadas à sua realidade. Desta forma, pode-se afirmar 

que não foram atingidos os objetivos das oficinas com foco no desenvolvimento 

econômico do Programa.  

Às dificuldades da pesquisa, já comentadas (falta de informações, registros e 

documentos), devem ser acrescidas as transferências de funcionários do Banco, gerentes e 

agentes de desenvolvimento e a mudança do foco institucional. Essas variáveis 

impossibilitaram determinar os motivos que não permitiram o Programa atingir muitos dos 

seu objetivos.   

Fatores como o volume de informações encaminhadas pela coordenação do 

Programa aos facilitadores versus tempo insuficiente para a sua assimilação; o despreparo 
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dos facilitadores no entendimento dos conceitos fundamentais de gestão participativa e/ou 

desenvolvimento sustentável; falha na capacitação dos membros do Farol, ou falha dos 

facilitadores no encaminhamento dos temas e atividades do Programa, podem ter 

contribuído para o resultado do Programa no Município  

Outro fator a ser cogitado nessa avaliação, e encontra amparo em ponderações de  

Dowbor (1999), diz respeito as decisões tomadas distantes da comunidade pouco, ou nada, 

representarem as necessidades da própria comunidade. Ora, os temas abordados nas 

dezoito oficinas, os objetivos,  produtos e resultados esperados em cada um dos eventos, 

foram determinados por equipe técnica do ETENE / Banco do Nordeste, em sintonia com 

os interesses e as diretrizes do Governo federal.   

Isso teria provocado, em última instância e como previsto por Dowbor (1999),  

separação entre os rumos para o desenvolvimento econômico local teorizados pelo 

Programa e os rumos escolhidos e desejados pelos cidadãos, demonstrada, por exemplo, na 

postura dos agropecuaristas em manter as tecnologias, por assim dizer, tradicionais em vez 

daquelas apresentadas na oficina Estratégias de Convivência no Semi-árido.   

Registre-se que o Farol do Desenvolvimento foi concebido como atividade 

empresarial do Banco do Nordeste do Brasil S.A. (...) destinada a fazer emergir um 

ambiente favorável à capacidade empreendedora da comunidade (,,,), contemplando todas 

as dimensões do desenvolvimento, refletindo os anseios da comunidade, com vistas à 

construção de sua visão de futuro e estratégias de ação compartilhada, envolvendo a 

representação dos seus diversos segmentos. (Regulamento do Programa, p.1)   

As sete primeiras reuniões havidas em Simão Dias tiveram, basicamente, 

características de atividade empresarial do Banco do Nordeste pois, apesar dos temas 

estarem direcionados ao desenvolvimento econômico, a abordagem foi voltada para 

interesses da Instituição (inadimplência, crédito etc.). Não refletiu os anseios da 

comunidade , pois a parcela urbana daquela comunidade não foi ouvida, nem foram 

consideradas atividades importantes para a municipalidade  (ovinocultura, avicultura etc.) 

no perfil do Município.  
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Para as reuniões seguintes, a coordenação do Farol do Desenvolvimento visou a 

priorizar os aspectos meio ambiente e sustentabilidade do desenvolvimento, mas sem 

perder o foco na dimensão econômica, viés decorrente da postura de atividade 

empresarial do Banco do Nordeste . Tentou incentivar a gestão compartilhada participativa 

mas, em Simão Dias, não havia representatividade para estratégias de ação 

compartilhada , mesmo porque ficou presente na comunidade o comportamento 

empresarial para os interesses da Instituição coordenadora do Programa, representado pelo 

processo de escolha das cadeias produtivas e pelos temas abordados nas oficinas 

(competitividade/inadimplência, microfinanças/CrediAmigo e outros).  

O Banco do Nordeste tem, reconhecidamente, competência em avaliar resultados e 

propostas de grupos técnicos, parceiros ou consultores mas, pela abrangência do Programa 

(todos os municípios da Região Nordeste, do norte de Minas Gerais e do Espírito Santo), 

deixou de preparar os facilitadores para buscar, potencializar e analisar propostas e ações 

de grupos técnicos, parceiros ou consultores.  

O Programa não deixou, em Simão Dias, espaço adequado à negociação e ao pacto 

entre o poder público e a comunidade, nem formou um suporte técnico-operacional para o 

desenvolvimento local, tampouco incutiu, na população, as práticas da articulação e da 

parceria com a iniciativa privada e instâncias outras para atingir seus anseios.   

Em síntese, o Programa Farol do Desenvolvimento cumpriu o papel a que foi 

destinado: atividade empresarial do Banco do Nordeste do Brasil S.A. . E deixou na 

comunidade a sensação de não ter tido nas mãos a decisão do seu destino.   

A avaliação de programas e projetos é um campo de estudo pouco adentrado tanto 

do ponto de vista acadêmico, quanto do ponto de vista da prática do organismo 

coordenador/executor.   

A avaliação do Farol do Desenvolvimento em Simão Dias possibilitou conhecer 

quais resultados que o Programa provocou naquele Município sergipano, ajudando o 

processo decisório gerencial na implementação/acompanhamento de ações e nas correções 

rumo às metas estabelecidas em programas da espécie. 
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O pesquisa apresentada conferiu certa transparência às ações de desenvolvimento e 

ao processo de gestão participativa que o Farol buscou provocar na localidade. E fica 

disponível para consulta, atendendo as exigências da sociedade democrática e participativa.                               
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ANEXO I  REGULAMENTO DO FAROL DO DESENVOLVIMENTO  

REGULAMENTO  

MUNICÍPIO DE ... 

FAROL DO DESENVOLVIMENTO - BANCO DO NORDESTE  

REGULAMENTO  

Art. 1º O Farol do Desenvolvimento - Banco do Nordeste do Município de..., doravante designado 
Farol do Desenvolvimento, constituir-se-á e funcionará, na sede do município, de conformidade 
com o disposto neste Regulamento.  

TÍTULO I 

DA NATUREZA DO FAROL DO DESENVOLVIMENTO  

Art. 2º O Farol do Desenvolvimento é uma ação orgânica e sistematizada, destinada a fazer 
emergir um ambiente favorável à capacidade empreendedora da comunidade. 

§ 1º O Farol do Desenvolvimento é uma atividade empresarial do Banco do Nordeste do Brasil 
S.A., doravante designado Banco do Nordeste, que é o órgão público encarregado de fomentar o 
desenvolvimento da região Nordeste. 

§ 2º O Farol do Desenvolvimento terá caráter indutor tanto da ação institucional, quanto da ação 
empresarial do município. 

§ 3º O trabalho do Farol do Desenvolvimento será executado de forma ampla, não-excludente, 
contemplando todas as dimensões do desenvolvimento, refletindo os anseios da comunidade, com 
vistas à construção de sua visão de futuro e estratégias de ação compartilhada, envolvendo a 
representação dos seus diversos segmentos.   

TÍTULO II 

DAS CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS DO FAROL DO DESENVOLVIMENTO  

CAPÍTULO I 

DO OBJETIVO  

Art. 3º O Farol do Desenvolvimento tem por objetivo potencializar o desenvolvimento do município, 
sob a ótica do empresariamento, pela integração das ações do Banco do Nordeste e outras 
instituições e organizações da comunidade, visando ao seguinte: 

a) ensejar a articulação local para garantir a interação da comunidade com seus dirigentes 
estratégicos, visando à sua participação na tomada de decisões sobre prioridades econômicas e de 
infra-estrutura social e produtiva; 

b) viabilizar as vocações econômicas do município, fortalecendo a integração dos elos das cadeias 
produtivas; 

c) estimular a integração do município em mesorregiões, visando à superação de gargalos 
estruturais;  
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d) ensejar a geração de negócios e promover a inserção do município e seus agentes produtivos 
no contexto estadual, regional, nacional e até internacional.   

CAPÍTULO II 

DA ATUAÇÃO  

Art. 4º O Farol do Desenvolvimento propõe-se organizar a comunidade para transformar as 
potencialidades em negócios concretos. 

Art. 5º O Farol do Desenvolvimento integrará, com força mobilizadora e aglutinadora, as diversas 
intervenções locais praticadas pelo Banco do Nordeste, com o trabalho dos Agentes de 
Desenvolvimento, as Agências I tinerantes, o Microcrédito, o Programa Capacitação, o Programa de 
Geração de Emprego e Renda, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, os 
Pólos de Desenvolvimento Integrado e os Pólos Turísticos, além de outras ações e programas que 
venham a ser implementados pelo Banco do Nordeste. 

Parágrafo único. No âmbito do Programa de Geração de Emprego e Renda, o Farol do 
Desenvolvimento apreciará os projetos concebidos sob sua coordenação e deliberará pelo seu 
encaminhamento ao Banco do Nordeste para estudo de sua viabilidade.  

CAPÍTULO III 

DA COORDENAÇÃO  

Art. 6º O Farol do Desenvolvimento é coordenado pelo Banco do Nordeste. 

§ 1º Por meio do Farol do Desenvolvimento, o Banco do Nordeste coloca-se para a sociedade 
nordestina como elemento catalisador das ações de desenvolvimento, disponibilizando sua 
experiência em termos de planejamento, execução e articulação com os diversos segmentos que 
devem estar envolvidos no esforço de promover o desenvolvimento. 

§ 2º O Banco do Nordeste propõe-se, ainda, com a criação do Farol do Desenvolvimento, 
promover o que se segue: 

a) capacitação dos agentes locais, institucionais ou privados, em matérias necessárias ao 
desenvolvimento das atividades econômicas; 

b) transferência de metodologias de capacitação aos parceiros, visando à multiplicação das ações 
de capacitação. 

§ 3º No exercício da sua coordenação, o Banco do Nordeste disponibilizará, por meio do Farol do 
Desenvolvimento e mediante retribuição, serviços de informação para acesso a tecnologias, 
programas de capacitação, canais de comercialização e de negócios e indicadores econômicos e 
sociais do município.  

TÍTULO III 

DA COMPOSIÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FAROL DO DESENVOLVIMENTO  

CAPÍTULO I 

DA COMPOSIÇÃO  

Art. 7º Serão membros do Farol do Desenvolvimento todos os agentes com envolvimento e/ou 
responsabilidades por ações visando ao desenvolvimento econômico e social do município, tais 
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como: 

I - o Banco do Nordeste, na condição de coordenador do Farol do Desenvolvimento; 

II - o Poder Executivo Municipal; 

III - o Poder Legislativo Municipal; 

IV - o Poder Judiciário; 

V - a empresa de assistência técnica e extensão rural; 

VI - os sindicatos, cooperativas e associações de trabalhadores da agropecuária, da indústria, do 
comércio e do setor de prestação de serviços; 

VII - os sindicatos e associações patronais da agropecuária, da indústria, do comércio e do setor 
de prestação de serviços; 

VIII - os clubes de serviço; 

IX - as denominações religiosas existentes no município; 

X - as empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos; 

XI - os serviços sociais e de aprendizagem das categorias econômicas; 

XII - as organizações não-governamentais com atuação no município; 

XIII - as entidades filantrópicas e de assistência social com atuação no município; 

XIV - os órgãos do Ministério Público lotados no município; 

XV - as associações de moradores; 

XVI - o Governo Estadual, por intermédio de representantes das secretarias de Estado; 

XVII - o DNOCS, o INCRA, a CHESF e a CODEVASF; 

XVIII - quaisquer outras entidades representativas da comunidade, que forem convidados pelo 
Farol do Desenvolvimento. 

§ 1º A investidura como membro do Farol do Desenvolvimento se fará mediante convite da 
Coordenação. 

§ 2º Cada um dos convidados a serem membros do Farol do Desenvolvimento participará por 
intermédio de um representante por ele formalmente indicado à Coordenação, com a indicação do 
suplente, para exercício de mandato de um ano, permitida a recondução. 

§ 3º Os membros do Farol do Desenvolvimento poderão substituir seus representantes e suplentes 
mediante comunicação à Coordenação no prazo de quarenta e oito horas antes da próxima reunião 
do Plenário, ficando estabelecido que os substitutos completarão o mandato dos substituídos.  

§ 4º A Coordenação notificará os membros do Farol do Desenvolvimento para que substituam seus 
representantes na hipótese de ocorrerem três faltas consecutivas às reuniões realizadas, sem que 
os suplentes tenham suprido a ausência.  

CAPÍTULO II 

DOS ÓRGÃOS DO FAROL DO DESENVOLVIMENTO  

Art. 8º São órgãos do Farol do Desenvolvimento o Plenário, a Coordenação e, opcionalmente, as 
Comissões Executivas.  

SEÇÃO I 

DA COMPOSIÇÃO DO PLENÁRIO 
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Art. 9º O Plenário será composto pelos representantes de todos os membros, no exercício pleno de 
seu mandato, e é o órgão soberano de decisões do Farol do Desenvolvimento.  

SEÇÃO II 

DO EXERCÍCIO DA COORDENAÇÃO  

Art. 10 A Coordenação é exercida pelo Banco do Nordeste e será constituída pelo seu 
representante, na qualidade de coordenador, e por um secretário, apontado pelo Coordenador. 

Parágrafo único. A Coordenação é a representação legítima do Farol do Desenvolvimento e 
mediadora de seus trabalhos e ações, em conformidade com este Regimento. 

Art. 11 São as seguintes as atribuições da Coordenação: 

I - compete ao Coordenador: 

a) dirigir os trabalhos das sessões plenárias do Farol do Desenvolvimento; 

b) dar encaminhamento às decisões tomadas pelo Farol do Desenvolvimento, formalizando as 
responsabilidades assumidas pelos membros do Plenário; 

c) convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias do Farol do Desenvolvimento, estabelecendo 
as pautas respectivas, inclusive a partir das sugestões do Plenário; 

d) delegar o desempenho de suas atribuições a outros membros integrantes do Farol do 
Desenvolvimento; 

e) participar, ativamente, como mediador, dos debates e decisões; 

f) representar o Farol do Desenvolvimento perante a comunidade, as autoridades constituídas, 
particulares e demais instituições públicas e privadas; 

g) desempenhar as atribuições que lhe forem cometidas pelo Plenário; 

h) ser o facilitador do Farol do Desenvolvimento perante o Banco do Nordeste, visando ao 
cumprimento do disposto no art. 6º e para viabilizar o cumprimento das competências do 
Secretário; 

i) cumprir e fazer cumprir este Regulamento. 

II - compete ao Secretário, sob a orientação do Coordenador; 

a) providenciar e administrar as instalações físicas e equipamentos para a realização dos trabalhos 
e sessões do Farol do Desenvolvimento; 

b) receber as indicações de representantes e suplentes dos membros do Farol do Desenvolvimento 
e comunicar as indicações ao Plenário; 

c) fazer cumprir o calendário das reuniões do Farol do Desenvolvimento; 

d) elaborar as pautas das reuniões e fazê-las divulgar entre os membros do Farol do 
Desenvolvimento; 

e) elaborar as convocações de reuniões extraordinárias e fazê-las divulgar entre os membros do 
Farol do Desenvolvimento; 

f) lavrar e manter as atas das reuniões do Farol do Desenvolvimento, anotando o comparecimento 
dos membros do Plenário; 

g) registrar os compromissos assumidos pelos membros do Plenário e administrar a agenda de 
compromissos do Farol do Desenvolvimento; 

h) responsabilizar-se pelo expediente do Farol do Desenvolvimento, expedindo, recebendo e 
arquivando correspondências, guardando livros e demais documentos. 
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Parágrafo único. O Secretário poderá requisitar ao Coordenador a indicação de até dois secretários 
adjuntos, para auxiliá-lo no desempenho das suas competências, os quais serão nomeados pelo 
Coordenador.  

SEÇÃO III 

DAS COMISSÕES EXECUTIVAS  

Art. 12 Os membros do Farol do Desenvolvimento que assumirem responsabilidades para 
encaminhamento das decisões do Plenário poderão constituir comissões executivas. 

§ 1º A comissão executiva destina-se a auxiliar o membro do Farol do Desenvolvimento no 
desempenho das responsabilidades que lhe foram atribuídas. 

§ 2º A comissão executiva será integrada por pessoas indicadas pelo membro do Farol do 
Desenvolvimento encarregado do encaminhamento da decisão. 

Art. 13 A comissão executiva dissolver-se-á após concluído o encaminhamento do qual foi 
encarregada, sendo a documentação entregue ao Secretário para compor o acervo documental do 
Farol do Desenvolvimento.  

CAPÍTULO III 

DAS REUNIÕES DO FAROL DO DESENVOLVIMENTO  

Art. 14 O Farol do Desenvolvimento reunir-se-á, ordinariamente, pelo menos uma vez a cada dois 
meses. 

Parágrafo único. As reuniões extraordinárias serão convocadas pelo Coordenador por decisão 
própria ou em atenção a solicitação de pelo menos um terço dos membros do Plenário. 

Art. 15 A reunião só será realizada com a presença de pelo menos a metade mais um dos 
membros do Plenário. 

Art. 16 Todo o desenrolar da reunião, inclusive as decisões tomadas pelo Plenário, os 
compromissos assumidos e a designação dos responsáveis pelos encaminhamentos, será 
consignado em ata circunstanciada, lida, aprovada e assinada na reunião seguinte. 

Art. 17 O Coordenador, por iniciativa própria ou por sugestão do Plenário, poderá convidar para as 
reuniões funcionários do Banco do Nordeste e de outras entidades, os quais colaborarão para o 
bom desenvolvimento dos trabalhos mediante a utilização de tecnologias de dinâmica de grupo, de 
desenvolvimento de equipe e técnicas de criatividade entre os participantes, assim como para a 
realização de palestras e conferências.  

TÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

CAPÍTULO I 

DA INSTALAÇÃO E DESPESAS  

Art. 18 As providências para a instalação do Farol do Desenvolvimento serão tomadas pelo Banco 
do Nordeste por intermédio da agência que jurisdicione o município. 

Art. 19 As despesas com a instalação e a manutenção do Farol do Desenvolvimento serão rateadas 
entre os membros na razão direta das suas possibilidades. 
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Parágrafo único. Cada membro responsabilizar-se-á individualmente pelas despesas com 
alimentação, hospedagem e transporte dos seus representantes e suplentes.  

CAPÍTULO II 

DO PRAZO DE DURAÇÃO  

Art. 20 O Farol do Desenvolvimento terá duração por prazo indeterminado.  

CAPÍTULO III 

OUTRAS DISPOSIÇÕES  

Art. 21 O Farol do Desenvolvimento manterá inter-relacionamento com os demais entes, de 
natureza similar, existentes no município, visando a estabelecer com eles troca permanente de 
experiências e implementar a complementação das ações.  

Art. 22 O Banco do Nordeste não assume nenhuma responsabilidade trabalhista, previdenciária e 
de outra natureza para com os membros do Farol do Desenvolvimento, secretários adjuntos e 
membros das comissões executivas. 

Art. 23 As propostas de emendas a este Regimento serão submetidas à Coordenação por, no 
mínimo, um terço dos membros do Plenário. 

§ 1º A Coordenação divulgará entre os membros do Plenário o teor das propostas de emenda 
recebidas, submetendo-as ao Plenário na terceira reunião ordinária prevista para ocorrer após a 
data da entrega da proposta. 

§ 2º A Coordenação poderá apresentar propostas de emenda de sua autoria diretamente ao 
Plenário. 

§ 3º Fica reservado à Coordenação o direito de veto às propostas de emenda apresentadas. 

Art. 24 Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pelo Plenário do Farol do 
Desenvolvimento. 

Art. 25 Este Regulamento será objeto do competente registro no cartório de títulos e documentos 
que jurisdicione o município.  

*** 
(Fonte: Banco do Nordeste do Brasil S.A.)
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ANEXO II  TEXTO DE APOIO  

OFICINA FORMAÇÃO DO FAROL  

DESENVOLVIMENTO LOCAL INTEGRADO   

(Consensos Gerados pelo Conselho da Comunidade Solidária)  

1. CONCEITUAÇÃO

 

Proposta de consenso  

Desenvolvimento Local Integrado é um novo modo de promover o desenvolvimento que 
possibilita o surgimento de comunidades mais sustentáveis, capazes de: suprir suas 
necessidades imediatas; descobrir ou despertar suas vocações locais e desenvolver suas 
potencialidades específicas; e fomentar o intercâmbio externo aproveitando-se de suas 
vantagens locais.    

O conceito de "local" não é sinônimo de pequeno e não alude necessariamente à 
diminuição ou redução. Pelo contrário, considera a maioria dos setores que trabalha com 
a questão, que "produz" comunidade ou cria um contexto onde se manifesta um 
ethos de comunidade1.  

Por último, o "local" não é um espaço micro, podendo ser tomado como um 
Município ou, inclusive, como uma região compreendendo vários Municípios.  

Refere-se, portanto, o Desenvolvimento Local Integrado2 a uma nova dinâmica 
sócio-econômica capaz de, a partir do local de encontro de ações do Estado e da 
Sociedade, independente do seu tamanho, potencializar resultados em virtude das 
parcerias interinstitucionais que ali podem ser mais facilmente celebradas e da 
convergência e integração das políticas e dos programas que acabam coincidindo. Neste 
sentido, o conceito de "local" adquire a conotação de "alvo" sócio-territorial das ações e 
passa então a ser definido pelo próprio Desenvolvimento Local Integrado.  

A maioria dos setores que aposta nas potencialidades do Desenvolvimento Local 
Integrado não toma o local como contraposto ao nacional, ou mesmo ao global, 
imaginando, por exemplo, que uma focalização no espaço municipal ou regional 
dispensaria o papel das políticas nacionais concebidas e operadas no espaço da União. 
Sobretudo no que diz respeito às medidas de combate ao desemprego, parece haver 
consenso em torno da orientação segundo a qual as políticas nacionais devem ser 
desenvolvidas conjunta e democraticamente com aquelas que visam estimular o 
desenvolvimento local, uma vez que os atores, no espaço local, via de regra não dispõem 
de um conjunto de informações necessárias, nem tampouco contam com condições 
suficientes para atuar sobre todas as variáveis que determinam o comportamento 
econômico-social, inclusive da própria localidade onde se situam.  

Todavia, o Desenvolvimento Local Integrado vem sendo tratado de uma forma 
bem mais ampla, não apenas como medida voltada precipuamente para a criação de 

                                                

 

1 Sentimento de pertencer;  energia que sedimenta a formação do agrupamento de pessoas com 
objetivos comuns. 
2 Ações voltadas para o desenvolvimento de um espaço territorial específico que compreende a 
integração dos segmentos sociais em um processo de ampla participação na formulação das 
políticas de desenvolvimento. 
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ocupações e geração de renda, mas como uma nova maneira de olhar o 
desenvolvimento, que aponta para novos "modelos" ou para novas configurações 
sócio-econômicas mais sustentáveis. Neste sentido, sustenta-se que o Desenvolvimento 
Local Integrado deve ter, entre seus fundamentos, as premissas do desenvolvimento 
sustentável, conforme definidas na Agenda 213 e na Agenda Habitat4, e deve, além disso, 
referenciar-se também nas experiências concretas de implementação da chamada 
Agenda 21 Local5, em fase de implementação em mais de 1.800 cidades do mundo e em 
franca expansão no Brasil, na qual busca-se a integração das questões ambientais, 
sociais e econômicas, por meio de parcerias, do planejamento e da gestão integrada.  

O argumento básico a favor do Desenvolvimento Local Integrado é muito simples: 
é na esfera local que os problemas são mais bem identificados e, portanto, torna-se mais 
fácil encontrar a solução mais adequada. O atendimento das necessidades da sociedade, 
o aproveitamento das potencialidades locais e das habilidades existentes é 
extremamente facilitado pela maior proximidade das comunidades. Adicionalmente, 
garante-se maior continuidade das ações em função do controle social exercido pela 
sociedade.  

Parece haver consenso em torno da idéia de que para haver Desenvolvimento 
Local Integrado, regiões e localidades devem desenvolver uma capacidade endógena6 de 
exercer a sua interdependência, através da construção de interorganizações e da 
geração de outras condições que possibilitem o surgimento de comunidades econômicas 
de base. O termo "comunidade" não é empregado aqui apenas como sinônimo de 
coletividade ou sociedade. Fala-se em comunidade porquanto, seja qual for o ponto de 
vista adotado, objetivamente o Desenvolvimento Local Integrado também parece ser 
consenso que o Desenvolvimento Local Integrado abrange o desenvolvimento 
econômico, social, cultural, político e institucional, a organização físico-territorial e a 
gestão ambienta1.   

2. OBJETIVOS

 

Proposta de consenso   

O Desenvolvimento Local Integrado é uma via possível para a melhoria da qualidade de 
vida das populações e para a conquista de modos-de-vida mais sustentáveis   

Dentre os resultados objetivos esperados do Desenvolvimento Local Integrado, 
colocam-se como prioritários a melhoria da qualidade de vida das populações envolvidas 
e a conquista de modos-de-vida mais sustentáveis. Evidentemente, qualidade de vida é a 
resultante de um conjunto de fatores que envolvem, entre outros itens, a economia 
(trabalho, renda etc.), a educação, a saúde e a segurança alimentar e nutricional, a 
mobilidade, o meio ambiente natural, o ambiente social, a segurança pública, o governo e 
a política em geral, a cultura, o lazer e o ócio.  

Dentre os itens acima se destacam, especialmente neste momento em que vivem o 
                                                

 

3 Orientação surgida a partir da reunião Eco 92 no Rio de Janeiro, onde representantes de 
diversos países definiram ações nacionais, estaduais e municipais  para preservação do meio 
ambiente. 
4 Orientação surgida a partir da reunião Habitat em Barcelona, onde representantes de diversos 
países discutiram problemas e soluções do processo de urbanização, com destaque para a 
moradia das populações de baixa renda. 
5 Refere-se especificamente à orientação surgida a partir da reunião Eco 92 no Rio de Janeiro, 
onde representantes de diversos países definiram que os  municípios têm responsabilidades  pela 
preservação ambiental no nível do seu espaço territorial, devendo portanto organizar-se.  
6 Refere-se ao que é próprio do município ou região foco do processo de desenvolvimento local. 
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país e o mundo, as questões de ocupação e renda. O Desenvolvimento Local Integrado 
voltado para a conquista da sustentabilidade (econômica, social, ambiental etc.) é uma 
via possível para potencializar iniciativas de aumento de ocupação e de melhoria da 
renda. Os programas de Desenvolvimento Local Integrado são uma forma de reduzir o 
desemprego, utilizando mão-de-obra local e tecnologias apropriadas e, ao mesmo 
tempo, integrando políticas de diversos níveis (federal, regional, estadual e municipal) e 
dos mais variados setores, (saúde, educação, meio ambiente etc.).  

Até mesmo os atores que não trabalham com o Desenvolvimento Local Integrado 
reconhecem que o processo de descentralização7 em curso no país tem possibilitado o 
resgate do espaço local na promoção de ações até então impensadas. A experiência das 
comissões tripartites8 de emprego, entre outras, é apontada por tais atores como 
emblemática das potencialidades que assume o espaço local.  

Parece ser consenso, portanto, que o Desenvolvimento Local Integrado pode 
sugerir novas soluções para a superação de problemas de diferentes naturezas, entre os 
quais se destaca o do desemprego, na medida em que se constituam pólos ou áreas 
deliberadamente dinamizadas por um conjunto de investimentos simultâneos em 
infra-estrutura urbana e serviços sociais que elevem a capacidade de atração de 
investimentos privados e de retenção da população. A maior ou menor capacidade 
dessas economias locais operarem positivamente em relação ao emprego depende de 
um sistema de políticas públicas e privadas capazes de instaurar e garantir a 
sustentabilidade de dinamismo econômico gerador de emprego; instalar equipamentos 
sociais eficazes e modernos; impulsionar melhorias no habitat9 que atraiam e retenham 
capitais; e estimular investimentos e ações de reestruturação urbana que ampliem e 
diversifiquem as oportunidades culturais, de lazer e de segurança social, além de outras 
condições para a satisfação das necessidades humanas básicas (saúde, educação, 
moradia, disponibilidade de alimentos etc.).   

3. CONDIÇÕES POLÍTICAS E INSTITUCIONAIS

 

Proposta de consenso  

Para que as múltiplas experiências de Desenvolvimento Local Integrado possam vir a 
compor, no seu conjunto, uma alternativa complementar global de desenvolvimento do 
país, é necessário que existam: uma estratégia nacional de desenvolvimento que 
compreenda a sua necessidade e uma política pública conseqüente.  

Se bem que já existam elementos de uma fundamentação teórica razoavelmente 
consistente e de algo que talvez pudesse se chamar de "filosofia" do Desenvolvimento 
Local Integrado, as experiências conhecidas de implantação desses novos "modelos" 
ainda são isoladas, não encontrando respaldo suficiente em organismos governamentais 
e sociais de nível Municipal, Estadual e Federal, os quais poderiam incentivar a sua 
replicação e generalização numa escala mais ampla, para produzir impactos condizentes 
com os carecimentos sociais básicos das populações.  

                                                

 

7 Fluxo de decisão que acontece nos níveis mais baixos de uma hierarquia. A Constituição Federal 
de 1988 define que as responsabilidades dos programas e ações sociais devem estar mais 
próximas dos seus beneficiários, havendo consequentemente um fluxo de recursos do nível 
federal para o estadual e municipal. 
8 Reuniões de caráter decisório com representantes dos diversos segmentos que influem no 
processo de desenvolvimento local, como por exemplo o poder local, a sociedade organizada e 
uma entidade executora de um programa de desenvolvimento. 
9 Ambiente sócio-econômico-cultural-ecológico dos habitantes de uma localidade. 
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Alguns atribuem essas limitações à ausência de uma estratégia global de 
desenvolvimento social que compreenda a necessidade das ações locais; outros, à falta 
de uma política pública nessa direção, quer dizer, de um conjunto de prioridades, 
medidas, instrumentos e procedimentos capaz de induzir e estimular a participação e o 
engajamento do poder público, das empresas e das organizações da sociedade civil para 
a construção de projetos concretos de Desenvolvimento Local Integrado.  

Assinala-se, ainda, que o grau de sustentabi1idade das transformações 
promovidas pelas estratégias de Desenvolvimento Local Integrado depende, em grande 
medida, do nível de articulação com a economia em geral, da estratégia de 
desenvolvimento do país e do movimento de investimentos públicos e privados. O 
entendimento da importância desta questão e a discussão de formas de buscar a 
integração das iniciativas parecem ser cruciais para a eficácia destas estratégias. A 
ausência desta integração pode, facilmente, tornar muito precário um processo de 
mudanças que não encontra possibilidades de manutenção e reprodução. Exemplos 
bastante simples são dados pelos processos de capacitação de empreendedores e pelos 
serviços de microcrédito. Tais instrumentos, fundamentais para a estratégia de 
Desenvolvimento Local Integrado, podem se tomar inócuos, se não houver o cuidado de 
inserção permanente das atividades produtivas daí decorrentes na dinâmica da 
economia.  

De qualquer modo, o Desenvolvimento Local Integrado exige um novo sistema de 
gestão de políticas públicas que exercite o novo paradigma da relação entre Estado e 
Sociedade (articulação, descentralização, parceria, transparência, controle social, 
participação) e a integração das políticas públicas, entre elas a política macro-econômica, 
políticas setoriais e políticas sociais, incluindo a articulação entre as diversas instâncias 
dos Governos Federal, Estadual e Municipal. Isso quer dizer que as políticas públicas 
devem ser concebidas e implementadas de baixo para cima, orientadas pelos grandes 
objetivos e estratégias nacionais e que estejam a serviço do desenvolvimento local.  

A diversidade do país e as experiências exitosas de desenvolvimento local exigem 
um novo modelo de gestão integrada de políticas públicas de forma articulada entre as 
diversas instâncias e áreas de governo. Sustenta-se que é necessário ampliar as 
experiências de desenvolvimento local, implementando mecanismos de gestão integrada 
de políticas públicas em apoio ao desenvolvimento local. Trata-se de novos mecanismos 
que integrem as diversas dimensões do desenvolvimento (infra-estrutura, ciência e 
tecnologia, capacitação, financiamento, promoção e gestão administrativa) visando 
aumentar a eficácia e a capilaridade das ações de governo. O Governo Federal tem uma 
série de programas que, apesar de coerentes na sua formulação, nem sempre atendem e 
chegam às comunidades locais. Estes novos mecanismos deverão contemplar os 
princípios modernos de gestão democrática envolvendo as diversas instâncias do 
Governo Federal, Estadual e Municipal.  

Também parece ser consenso que o poder público federal pode desempenhar um 
importante papel incentivador dos processos de Desenvolvimento Local Integrado. A 
adoção de uma estratégia, no nível federal, de incentivo a projetos de Desenvolvimento 
Local Integrado poderia incluir a definição de diretrizes nacionais indicando, por exemplo, 
os setores a serem integrados a partir do impulso de atividades econômicas; os métodos, 
procedimentos e instrumentos genéricos para implementação de processos de 
desenvolvimento integrado; as formas de financiamento propostas em apoio aos 
processos (tipos de programas federais ofertados, contrapartidas federais, estaduais e 
locais, ou privadas, composições mistas de financiamento, fontes alternativas etc.); 
alternativas para a implementação de programas de capacitação dos agentes a serem 
envolvidos nos processos; os mecanismos de sustentabilidade a serem procurados; as 
formas de monitoramento e avaliação dos processos e dos indicadores sociais pelos 
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agentes promotores e pelo Governo Federal. Estas diretrizes poderiam constituir uma 
espécie de Termo de Referência10 para incentivar Estados, Municípios e outros atores 
sociais a apresentarem propostas de projetos/processos de desenvolvimento integrado 
que contariam com o apoio do Governo Federal (na linha adotada pela Comunidade 
Solidária). Nesse caso, caberia ainda ao Governo Federal: pré-definir áreas prioritárias 
para as primeiras experiências-piloto; selecionar projetos; acompanhar e avaliar essas 
experiências; rever as diretrizes nacionais; aperfeiçoar os procedimentos para incentivar 
a implementação de processos de desenvolvimento integrado; direcionar e flexibilizar os 
procedimentos burocráticos dos programas federais pertinentes; divulgar resultados e 
contribuir na disseminação dos processos.  

Por último, a União e os Governos Estaduais devem se reorganizar para atender 
às demandas que surgirão dos poderes locais com vistas ao Desenvolvimento Local 
Integrado. A nova concepção do processo exigirá uma visão holística11 dos problemas e 
das soluções, haja vista a obsolescência das abordagens setoriais e fragmentadas12.   

4. PARTICIPAÇÃO DO PODER LOCAL

 

Proposta de consenso  

A participação do poder local é condição necessária, embora não suficiente, para o êxito de 
projetos de Desenvolvimento Local Integrado  

Sem a necessária participação do poder local é muito difícil imaginar que o 
Desenvolvimento Local Integrado venha a se instalar em determinado espaço geográfico, 
isto é, que o processo tenha início e êxito à revelia das autoridades estatais. Não se 
advoga que o Estado, na sua manifestação local, seja o único provedor e empreendedor. 
Contudo, a ele cabe o papel estratégico e insubstituível de apoiar, promover e regular os 
processos de provisão de bens e serviços básicos e de promotor do desenvolvimento. 
Por isso é importante promover o desenvolvimento institucional de forma que os 
governos locais assumam o papel a eles reservado.  

Argumentam alguns, entretanto, que isso não pode significar qualquer espécie de 
"prefeiturização" do Desenvolvimento Local Integrado. Embora caiba aos prefeitos, no 
quadro institucional atual, o papel de gestores das políticas desenvolvidas nos seus 
municípios, o Desenvolvimento Local Integrado aponta para novas formas, mais 
compartilhadas com a Sociedade, de condução dos processos públicos que contribuem 
para o desenvolvimento. Além disso, o Desenvolvimento Local Integrado exige, e exigirá 
cada vez mais, uma nova, distribuição espacial do desenvolvimento, questionando a atual 
divisão territorial político-administrativa do país, que deixa de captar e dinamizar 
vocações e dificulta a integração regional. As exigências da sustentabilidade colocam a 
necessidade de pensar e praticar o desenvolvimento em micro-regiões eco-sociais mais 
homogêneas, definidas a partir da combinação de critérios humano-sociais com critérios 
ambientais, levando em conta, por exemplo, as bacias e micro-bacias.  

Evidentemente, não se coloca como requisito prévio à normalização 
jurídico-política de uma nova divisão territorial para que se considere tal microregiões 

                                                

 

10 Síntese em forma de documento onde são abordados de maneira suscinta as soluções de um 
diagnóstico realizado. 
11 Ações de desenvolvimento  voltadas para atender a complexidade de determinada região 
levando em conta todos os segmentos sociais e setores envolvidos, bem como as influências 
externas. 
12 Ações de desenvolvimento que atendem apenas a alguns setores sem promover o 
interrelacionamento nem levar em conta a complexidade de um espaço territorial. 
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eco-sociais como espaços privilegiados de políticas sustentáveis de Desenvolvimento 
Local Integrado. Nas condições atuais é possível e desejável trabalhar com consórcios 
intermunicipais13 quando o âmbito local, pelos motivos expostos acima, ultrapassar as 
fronteiras de um município. E nesses consórcios, mais uma vez, destaca-se o papel dos 
prefeitos como protagonistas de todo processo.  

Em todo caso, pode-se dizer que a participação do poder local, em que pesem as 
limitações impostas pelo arcabouço institucional e pela cultura política atual, é 
absolutamente necessária para o êxito dos projetos de Desenvolvimento Local Integrado, 
conquanto insuficiente.   

5. PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE

 

Proposta de consenso  

O Desenvolvimento Local Integrado requer para sua viabilização a parceria entre Estado, 
Mercado e Sociedade Civil  

O Desenvolvimento Local Integrado pressupõe a combinação de esforços 
exógenos e endógenos, governamentais e não governamentais, públicos e privados. Não 
haverá Desenvolvimento Local Integrado sem a participação da Sociedade. Sem essa 
participação o próprio conceito se desconstitui.  

Tomados isoladamente ou combinados apenas aos pares, Estado ou Mercado ou 
Sociedade Civil revelam-se tão necessários quanto insuficientes para promover o 
Desenvolvimento Local Integrado. É preciso obter uma sinergia entre a atuação dessas 
três "esferas" da realidade social para que se produza algo de realmente novo em termos 
de desenvolvimento, que aporte e alavanque novos recursos, descortine novos 
horizontes, descubra e desperte ou tome dinâmicas novas potencialidades.  

Os incrementos de capital propriamente dito, sobretudo de capital humano e 
capital social, que podem ser alcançados por meio da parceria entre Estado, Mercado e 
Sociedade Civil são os fatores que fazem a diferença, estimulando, intensificando e 
mudando de qualidade o processo de desenvolvimento local. E isso não diz respeito 
apenas à economia, mas também ao desenvolvimento social.  

Nos processos de Desenvolvimento Local Integrado as parcerias estabelecidas 
entre os diversos níveis do poder público, as empresas e as organizações da sociedade 
civil tendem a criar círculos virtuosos, ou laços de realimentação positiva, nos quais mais 
capital humano gera mais capital social, que gera mais capital humano e assim por 
diante; o que gera e atrai, por sua vez, mais capital propriamente dito, que gera mais 
capital humano e social.  

Numerosos são os argumentos e os exemplos que mostram as vantagens de uma 
participação articulada do Estado com a Sociedade. No Desenvolvimento Local Integrado 
as instâncias governamentais e não governamentais ao se envolverem num 
planejamento conjunto, ficam moralmente induzidas a alocarem seus recursos humanos, 
materiais e financeiros para a obtenção dos produtos coletivamente almejados. No que 
tange ao poder público, isso implica a inclusão de verbas orçamentárias para os fins 
planejados.  

                                                

 

13 Entidade juridicamente formada onde os prefeitos assumem responsabilidades em conjunto, 
dentro de um processo de cooperação mútua. 
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No que tange às organizações da sociedade civil, essa parceria contribui para que 
elas tomem consciência, na prática, de que sua ação específica não chegará a produzir 
determinadas transformações que dependem da solução de problemas maiores, 
compreendendo que precisam ultrapassar a si mesmas, na medida em que suas 
experiências particulares são sistematizadas, teorizadas e reaplicadas num universo de 
planejamento mais amplo.  

A participação da comunidade em geral, por meio não só da apresentação de 
soluções mas também na sua implementação, traz conseqüências econômicas e sociais 
positivas (proliferação de novas iniciativas empresariais, geração de novos postos de 
trabalho etc.) e estimula o desenvolvimento da cidadania, na medida que a própria 
comunidade participa - sugere e executa - diretamente das ações que lhe atingem ou 
dizem respeito, criam-se novos espaços ético-políticos nas localidades.   

 6. NOVA DINÂMICA ECONÔMICA

 

Proposta de consenso  

O Desenvolvimento Local Integrado pressupõe uma nova dinâmica econômica integrada de 
base local, na qual sejam estimuladas a diversidade econômica e a complementaridade de 
empreendimentos, de sorte a gerar uma cadeia sustentável de iniciativas.  

Para ser sustentável do ponto de vista econômico, o Desenvolvimento Local 
Integrado requer a formação de uma comunidade econômica de base, ou seja, uma 
cadeia de iniciativas e empreendimentos que se complementam, maximizando as 
potencialidades de produção, comércio, serviços e consumo locais.  

Isso não significa regular, a partir de qualquer instância extra-econômica, a 
dinâmica própria do mercado, coibindo a livre movimentação de suas forças, sobretudo 
aquelas despertadas pelo processo de Desenvolvimento Local Integrado. O 
encadeamento de iniciativas e empreendimentos econômicos que se almeja atingir no 
interior dos processos de Desenvolvimento Local Integrado visa a instalar ciclos de 
realimentação de reforço que possibilitem a expansão econômica dos projetos de modo 
sustentável.  

Em termos práticos, essa exigência significa, por exemplo, que não interessa ao 
Desenvolvimento Local Integrado - inclusive porque contraria o próprio conceito - uma 
especialização econômica de regiões e localidades que as tornem dependentes de uma 
grande quantidade de insumos básicos exógenos. Existem, nesse sentido, várias 
experiências desastrosas do ponto de vista social, de comunidades e até de 
municipalidades onde a atividade econômica se reduz praticamente a um tipo de 
empreendimento. Cidades que vivem em função de uma usina, uma fábrica, uma 
agro-indústria, um hotel cinco estrelas dificilmente serão campo adequado para projetos 
de Desenvolvimento Local Integrado.  

Não se trata de almejar a autonomia ou independência no plano econômico, que 
além de objetivos inalcançáveis, podem ser, de resto, indesejáveis sob uma perspectiva 
global de desenvolvimento do país. Trata-se, para uma região ou localidade, de 
desenvolver uma capacidade de exercer a sua interdependência como sujeito, 
mantendo uma relação de troca, competitiva inclusive, com outras regiões e localidades, 
dispondo porém de condições mínimas de satisfação de suas necessidades mais 
imediatas. Nada justifica, por exemplo, que um pequeno município de base rural, 
localizado a mais de duzentos quilômetros da capital, não produza os hortifrutigranjeiros 
de que necessita, tendo que importá-los das companhias estaduais de abastecimento, 
quando isso se revele francamente desvantajoso do ponto de vista econômico. 
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O Desenvolvimento Local Integrado requer diversidade e complementaridade 

econômica. Esses fatores não devem ser promovidos coibindo a livre iniciativa e 
intervindo autoritariamente na racionalidade própria do mercado. Por outro lado, eles 
também não podem ficar unicamente ao sabor do mercado, exigindo estratégias 
indutivas que os incentivem.  

Um outro fator importante no desenvolvimento econômico local sustentável é o 
desenvolvimento tecnológico apropriado ao estágio atual de progresso que a comunidade 
alvo se encontra. O processo de geração e adaptação de técnicas voltadas para a 
produção e agregação de valor deverá envolver, de forma sinérgica, os agentes 
comunitários, centros tecnológicos e as universidades, de forma que permita a 
sustentabilidade do modelo de Desenvolvimento Local Integrado. Tecnologias de 
produção voltadas para os objetivos traçados pela comunidade local deverão ser 
induzidas e, em muitos casos, inovações-trabalho intensivas tornar-se-ão objeto de uma 
forte demanda, o que exigirá um envolvimento, e por que não um comprometimento, dos 
diversos agentes responsáveis pela geração e difusão de conhecimentos.  

Cabe notar, entretanto, que a viabilização de empreendimentos integradores, 
induzindo e difundindo o uso de tecnologias que resultem em competitividade é 
certamente o caminho mais adequado para alcançar respostas extremamente rápidas e 
eficazes para questões como o desemprego e a exclusão social. Todavia, muitas destas 
tecnologias são rígidas e padronizadas internacionalmente. Além disso, cada espaço do 
território nacional possui seus fluxos financeiros, econômicos, sociais e políticos próprios, 
não cabendo portanto advogar a crença de que esta solução poderá dar conta da 
diversidade de situações. Os empreendimentos vicinais e comunitários constituem uma 
das alternativas, entre outras, que deve ser mais bem explorada desse ponto de vista.    

7. FINANCIAMENTO

 

Proposta de consenso  

O Desenvolvimento Local Integrado exige a transferência de recursos exógenos e a 
mobilização de recursos endógenos, públicos e privados.  

Parece a todos óbvio que o Desenvolvimento Local Integrado requer aportes 
de recursos externos, públicos e privados, financeiros, humanos e de 
infra-estrutura, nas formas de investimento, financiamento de políticas envolvendo 
gastos orçamentários estaduais e federais, e de doações provenientes da 
colaboração nacional e internacional. "Sem dinheiro não se pode fazer dinheiro" 
quer dizer, sem a injeção de recursos externos não se pode desencadear 
processos de geração interna de novos recursos.  

Novas linhas de financiamento público, estaduais e federais, especialmente 
voltadas para o Desenvolvimento Local Integrado devem ser abertas, de modo que 
possibilite a expansão dos projetos dessa natureza que satisfaçam a um conjunto flexível 
de exigências. Os poderes público estaduais e federal devem, além disso, intermediar 
negociações com as agências multilaterais e outros organismos internacionais no sentido 
de viabilizar o investimento e o financiamento de projetos de Desenvolvimento Local 
Integrado em localidades consideradas estratégicas para a expansão desses projetos.  

Todavia, o capital inicial, se é que se pode falar assim, para desencadear 
processos de Desenvolvimento Local Integrado também deve provir da mobilização de 
recursos internos, públicos e privados, nas formas de aportes financeiros, de pessoal e 
de infra-estrutura do governo local, de investimentos empresariais locais, e de doações 
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de dinheiro e outros recursos ou tempo por parte da sociedade local, através, por 
exemplo, da participação cidadã e do trabalho voluntário.  

Os recursos de que dispõe uma localidade em geral não são aproveitados .como 
insumos ao desenvolvimento. Esses recursos, em sua quase totalidade, não podem, nem 
devem, ser compulsoriamente arrecadados como impostos, mas podem e devem ser 
mobilizados e canalizados através de processos participativos que envolvam as 
comunidades e pelas próprias comunidades. Esses recursos jamais entrarão "no caixa" 
da prefeitura, nem isso é necessário para que eles sejam revertidos para objetivos do 
desenvolvimento -coletivamente definidos no local.  

A incipiente atuação social das empresas, os recursos movimentados pelas 
organizações da sociedade civil com fins públicos, as doações de dinheiro, bens ou 
tempo de trabalho dos cidadãos podem ser multiplicados no interior de processos de 
Desenvolvimento Local Integrado. O segredo aqui, está em adotar um novo modelo de 
gestão participativa e um novo processo político local de governança mais compartilhada.    

8. CAPACITAÇÃO

 

Proposta de consenso  

O Desenvolvimento Local Integrado requer a presença de agentes de desenvolvimento 
governamentais, empresariais e da sociedade civil, voluntários e remunerados, colocando, 
por um lado, as questões da mobilização e da contratação e, por outro, a questão da 
capacitação desses agentes.  

O Desenvolvimento Local integrado exige a atuação de agentes de 
desenvolvimento. A implementação de estratégias de Desenvolvimento Local Integrado 
pressupõe expertise em termos de planejamento, execução e articulação com os 
diversos setores que devem estar envolvidos, a qual não é encontrada facilmente nas 
localidades, em especial no poder público municipal. A presença de agentes exógenos 
é, portanto, na maioria dos casos, necessária para desencadear processos de 
Desenvolvimento Local Integrado.  

Todavia, esses agentes externos jamais poderão "produzir" o Desenvolvimento 
Local Integrado sem a participação, em número muito maior, de outros agentes internos. 
Nenhum projeto baseado predominantemente na intervenção de agentes externos seria 
sustentável e replicável.  

Colocam-se, assim, duas exigências complementares: a mobilização e 
contratação de agentes de desenvolvimento da própria localidade - remunerados e 
voluntários - governamentais, empresariais e da sociedade civil; e a capacitação desse 
agentes.  

Reveste-se de especial importância a capacitação dos responsáveis pela 
implementação das políticas públicas e pela prestação de serviços sociais básicos à 
população, sobretudo porque se trata de alternativas que rompem radicalmente com a 
forma tradicional de pensar e implementar políticas públicas.  

Mas é igualmente importante a capacitação dos agentes não governamentais 
locais de desenvolvimento em matérias como planejamento participativo, microcrédito, 
comercialização, marketing empresarial e em metodologias de capacitação.  

A capacitação constitui, juntamente com a parceria institucional, um dos 
principais eixos da estratégia do Desenvolvimento Local Integrado. O exercício das 
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metodologias de capacitação deve integrar os aspectos econômico, social, político e 
cultural, encurtando os caminhos do desenvolvimento. A capacitação é entendida, em 
vários projetos de Desenvolvimento Local Integrado que estão em curso no país, não 
apenas como treinamento para a reprodução de habilidades específicas, mas como um 
processo dialógico, criativo, participativo, crítico, holístico e formativo e como um elo 
entre o local e o global. Argumenta-se, nesse sentido, que quanto maior o nível de 
capacitação da comunidade, maiores são as possibilidades de sua inserção competitiva 
no mundo globalizado e maior é sua capacidade de se defender das ameaças e 
aproveitar as oportunidades.   

 9. INFORMAÇÃO

 

Proposta de consenso  

O Desenvolvimento Local Integrado exige uma nova base de informação desagregada que 
permita uma análise mais apurada da economia e da realidade social local, bem como 
novos indicadores locais de desenvolvimento, que incorporem índices capazes de aferir os 
níveis de qualidade de vida e de sustentabilidade alcançados nos diversos momentos do 
processo.  

Existem informações que são necessárias para a realização de projetos de 
Desenvolvimento Local Integrado como por exemplo, os dados sobre a população 
residente (densidade e taxa de urbanização, fluxo migratório, estrutura de renda e 
consumo), aspectos físicos e urbanos e disponibilidade de infraestrutura, o mapeamento 
das atividades econômicas (distribuição por zonas geográficas, principais setores de 
atividade, porte das empresas, dados sobre mão-de-obra permanente e temporária), 
sobre os impactos ambientais etc. Estas informações exigem um sistema de informação 
que deve ser montado no nível do município ou da localidade em que ocorre o 
Desenvolvimento Local Integrado.  

Todavia, um sistema nacional de informação municipal é condição necessária 
para a expansão de projetos de Desenvolvimento Local Integrado. A criação de tal 
sistema deveria ser iniciativa do Governo Federal, dinamizando o processo de 
organização de informações no conjunto dos municípios e, contribuindo para assegurar 
que as metodologias utilizadas permitam um mínimo de compatibilidade e 
comparabilidade entre os sub-sistemas.  

A identificação de zonas potenciais para a realização de experiências de 
Desenvolvimento Local Integrado requer um mapeamento nacional, o qual exige, por 
sua vez, uma base de informação desagregada que permita uma análise mais apurada 
das economias e das realidades locais.  

Por outro lado, tais informações são necessárias também para monitorar e 
avaliar o andamento dos projetos de Desenvolvimento Local Integrado, bem como, para 
possibilitar um maior controle social, exigindo a produção de novos sistemas de 
indicadores locais de desenvolvimento que incorporem índices capazes de aferir os 
níveis de qualidade de vida e de sustentabilidade alcançados nos diversos momentos do 
processo.    

10. COMUNICAÇÃO SOCIAL

 

Proposta de consenso  

Um dos principais fatores do Desenvolvimento Local Integrado, sem o qual torna-se muito 
difícil realizá-lo, é a população despertada para as possibilidades e para as vantagens de 
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um processo mais solidário de desenvolvimento, o que coloca a necessidade de 
desenvolver e aplicar estratégias de comunicação social e de marketing compatíveis.  

O Desenvolvimento Local Integrado exige sistemas de comunicação ágeis e 
descentralizados. Cita-se, como exemplo, o papel que desempenhou a Rádio Muleke, 
em Santos, para o êxito de um programa integrado para a infância. Programas de rádio 
ou televisão, apresentando e debatendo experiências locais inovadoras, seriam 
fundamentais para criar um clima psico-social favorável ao sucesso de projetos de 
Desenvolvimento Local Integrado.  

O objetivo é despertar a população em geral - e não apenas os seus setores mais 
organizados - para as possibilidades e vantagens de um novo processo de desenvolvimento, 
aumentando o respaldo social das iniciativas e o número de "cúmplices" do processo contribuindo, 
por outro lado, para incrementar o montante de recursos de toda a natureza que ela pode, de 
diversas formas, aportar aos projetos.  
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 ANEXO III 

 
AGENDA DE COMPROMISSOS DE SIMÃO DIAS  

Tipos de Oficina Compromissos Responsáveis 

Formação do Farol 

1. identificar as potencialidades 
municipais. 

2. identificar as prioridades das 
comunidades. 

  

3. divulgar as ações do comitê nas 
comunidades. 

4. fornecer subsídios sobre a 
realidade rural do Município. 

5. levantar as potencialidades 
naturais existentes nos 
empreendimentos rurais. 

1 e 2. EMDAGRO, Câmara 
Municipal, Secretaria de 
Desenvolvimento Rural 
e Rafael Carvalho 
Empreendimentos 
Rurais Ltda. 

3. Membros de 
associações 

4 e 5. Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais 

Cadeias Produtivas - 
Agronegócios e/ou 
Turismo 

Nota 1: não houve compromisso 
relacionado com o tema da 
Oficina. Os integrantes do Farol 
solicitaram amparo às família 
vítimas das fortes chuvas que 
caíram em Simão Dias. 

 

Representantes do Estado 
de Sergipe e da Prefeitura 
de Simão Dias 

Alianças 
Estratégicas 

1. Formar parceria para a capacita

 

ção do micro-empreendedor do 
setor informal. 

Governos local e estadual 
e ONGs 

Visão de Futuro  

1. Apresentação da  grade de 
atuação com o diagnóstico do 
Município. 

2. Levantar demandas (créditos, 
capacitação e outras ações 
necessárias) para a área rural e 
setor informal. 

Nota 2: apesar de oficialmente não 
ter sido considerado como 
compromisso, registra-se: a 
regularização dos títulos de 
domínio dos imóveis do Município.

 

1. Prefeito 

  

2. Membros de 
associações 

  

Prefeito 

 

Desenvolvimento 
Social  

1. Formatar plano de capacitação 
empresarial técnica para 
produtores rurais e empresários. 

2. Capacitar o produtor rural para 
ampliar a diversidade de culturas 
agrícolas. 

3. Alfabetização da comunidade 
rural. 

4. Financiar os setores rural e 
comercial. 

5. Analisar o Projeto Patrulha 
Mecanizada Municipal - PMM 

1. Prefeitura, comitês 
municipais e 
educadores 

2. órgão do Governo e 
ONGs (não informam o 
responsável direto) 

3. Prefeitura e 
educadores 

 

4 e 5  não foi informado 

Tipos de Oficina Compromissos Responsáveis 
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Balanço Social  

1. Recolher depoimentos para o 
documento Balanço Social do 
Farol do Desenvolvimento no 
Município de Simão Dias. 

 
Membros de associações 

Competitividade  

1. Realizar reuniões sobre demanda 
para os cursos de capacitação. 

2. Realizar reuniões sobre custeio e 
financiamento agrícola. 

 
Representantes das 
diversas Associações 

Mobilização para 
Inclusão Social 

1. Reunir o Cons. Municipal de 
Desenvolvimento Rural  CMDR 
para traçar estratégias de 
funcionamento. 

2. Reunir Prefeitura, EMDAGRO e 
outros parceiros para viabilizar a 
titulação dos imóveis rurais e 
urbanos de Simão Dias. 

3. Apresentar na Câmara Municipal 
pedido de regularização da 
atividade dos moto-taxistas. 

4. Reunião com Prefeitura e BNB 
para viabilizar Termo de Parceria e 
Fundo de Desenvolvimento 
Municipal. 

5. Organizar palestra sobre 
agricultura orgânica. 

1. Membros de 
associações rurais 

  

2. Agente de Desenvol-
vimento 

  

3. Membros da 
Associação de 
motoqueiros 

4. Agente de Desenvol-
vimento 

  

5. representante da 
EMDAGRO 

Estratégias de 
Convivência com o 
Semi-árido 

1. Capacitação sobre reserva 
alimentar estratégica para 
membros das associações. 

2. Orientação sobre crédito para 
custeio pecuário, culturas 
irrigadas e construção de poços e 
barreiros, nas associações. 

3. Identificar demanda de 
capacitação técnica para os 
assuntos abordados, nas 
associações. 

4. Estudar viabilidade técnica/finan

 

ceira de implantação de energia 
alternativa nas comunidades 
rurais. 

5. Estudar viabilidade técnica/finan

 

ceira de implantar hortas 
comunitárias. 

6. Estudar viabilidade técnica/finan

 

ceira de construção de barragem 
no Povoado Bom Sucesso. 

7. Adotar a distribuição sistemática 
de carros-pipa e cesta-básica nas 
comunidades mais atingidas pela 
seca. 

1. representantes da 
EMDAGRO e das 
associações 

2. Agente de 
Desenvolvimento 

  

3. membros de 
associações 

  

4. Prefeitura/ EMDAGRO

    

5. Prefeitura e membros 
de associações 

 

6. Prefeitura 

  

7. Prefeitura 

Agenda 21 Local 
1. Determinar as respectivas datas 

para a reunião inaugural de cada 
Comissão Temática.  

1. Coordenadores de cada 
Comissão Temática  

Tipos de Oficina Compromissos Responsáveis 
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Desenvolvimento 
Sustentável 

1. Detectar casos bem sucedidos no 
Município. 

2. Reunião de trabalho para a 
construção de visão de futuro 
comum inspiradora no processo 
de desenvolvimento de Simão 
Dias. 

3. Reunião com líderes comunitários 
sobre medidas de fortalecimento 
de adimplência. 

4. Reunião entre o prefeito, líderes 
comunitários, EMDAGRO e sindi-
cato dos trabalhadores rurais 
para detectarem atividades 
econômicas prioritárias a serem 
contempladas com o Fundo de 
Desenvolvimento Municipal. 

5. Definir, com Prefeitura e Bco. do 
Nordeste, capacitação específica 
e intercâmbio para educadores  e 
membros dos conselhos 
municipais. 

6. Reunião com o prefeito para 
viabilizar aquisição de galpão 
para armazenamento e 
comercialização de produtos 
agrícolas. 

1.  representante da    
EMDAGRO/SE 

2.  Prefeitura 

    
3. representante da 

EMDAGRO/SE 

 

4. membro da Assoc.de 
Desenv. Comunitário 
dos Moradores do 
Povoado Caraíbas de 
Cima 

  

5. Câmara de Vereadores 
de Simão Dias 

   

6. membro da Assoc.de 
Desenv. Comunitário 
dos Moradores do 
Povoado Apert. de 
Pedra  

 

Microfinanças e 
Agenda 21 Local 

1. Reunião com líderes comunitários 
sobre adimplência do Município. 

2. Reunião com as comissões temá-
ticas da Agenda 21 Local para 
potencializar as metas sobre 
conservação e gestão de recur- 

sos naturais . 
3. Reunião com líderes comunitários 

para a composição do Fundo de 
Desenvolvimento Municipal. 

4. Reunião com as comissões temá-
ticas da Agenda 21 Local para 
potencializar as metas sobre 
desigualdades sociais . 

5. Reunião entre as  comissões 
temáticas da Agenda 21 Local e 
CDL/Simão Dias para 
potencializar as metas sobre 
fortalecimento do comércio, da 

indústria, da agricultura, do 
turismo e do artesanato . 

 

1 a 3  -   Prefeitura 

           

4. representante da 
EMDAGRO/SE 

  

5. Rafael Carvalho 
Empreendimentos 
Agropecuários Ltda. 

Tipos de Oficina Compromissos Responsáveis 

Arranjos Produtivos 
Locais 

1.Realizar capacitações com as 
associações para a formação de 
arranjos produtivos. 

1. Rafael Carvalho 
Empreendimento 
Agropecuários Ltda. 
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2. Promover, com a EMBRAPA, 
capacitação dos plantadores de 
abóboras (tratos culturais e 
fitossanitários). 

3. Realizar capacitações com as 
associações para a preservação do 
meio ambiente.  

4. Palestras para agricultores e em 
escolas sobre práticas de 
agricultura orgânica. 

5. Promover a integração 
institucional e econômica dos 
agentes produtivos  para o 
fortalecimento dos elos das cadeias 
produtivas do Município e superar 
os desafios para a consolidação 
dos arranjos produtivos locais. 

2. representante da 
EMDAGRO/SE 

  
3. Prefeitura 

  
4. Câmara dos 

Vereadores 

 

5.  Prefeitura 

Balanço Social 

1. Em parceria com a EMBRAPA, 
implantar áreas experimentais do 
cultivo da abóbora e realizar 
capacitação sobre seu plantio e 
exploração econômica. 

2. Realizar reunião com o Conselho 
Municipal de Desenvolvimento 
Rural (CMDRS), associações e 
EMDAGRO sobre os recursos do 
PRONAF. 

3. Capacitar as associações, CMDRS 
e Sindicato Rural sobre 
associativismo.  

1. representante da 
EMDAGRO/SE 

   

2.  Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais 
de Simão Dias 

  

3.  representante da 
EMDAGRO/SE 

 

Temas Locais 

1. Palestra sobre a comercialização 
do algodão. 

2. Curso sobra o cultivo da abóbora.

  

3. Reunião com os vereadores de 
Simão Dias para potencializar 
metas de urbanização constantes 
na Agenda 21 Local. 

4. Divulgar a Agenda 21 Local na 
escolas do Município. 

5. Divulgar os instrumentos de 
renegociação para os segmentos 
comércio e agricultura para a 
melhoria da adimplência do 
Município. 

 

1   representante da 
EMDAGRO/SE 

2.  representante da 
EMDAGRO/SE 

3. Câmara dos Vereadores

    

4. Prefeitura 

 

5.   representante da 
EMDAGRO/SE 
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Tipos de Oficina Compromissos Responsáveis 

Temas Locais II 

1. Reunião com as entidades 
representativas da comunidade, 
sobre a utilização racional e 
preservação dos açudes e 
represas do Município. 

2. Palestras e apresentações em 
escolas, sobre as alternativas e 
vantagens do uso e reuso 
adequado dos recursos hídricos. 

3. Parcerias entre o poder público, 
órgãos de extensão rural e 
entidades representativas para 
viabilizar o reuso dos recursos 
hídricos. 

4. Desenvolver ações conjuntas com 
o Sindicato, EMDAGRO e CMDRS 
para a diminuição da 
inadimplência dos beneficiários 
do PRONAF B em Simão Dias. 

5. Capacitação nas comunidades 
que pleiteiam recursos do 
PRONAF B. 

1. Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais 
de Simão Dias 

  
2. Prefeitura 

   

3. Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais 
de Simão Dias 

  

4. Prefeitura 

    

5.   representante da 
EMDAGRO/SE 
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ANEXO IV  TEXTO DE APOIO  
OFICINA CADEIAS PRODUTIVAS   

CADEIAS PRODUTIVAS  ALGUNS CONCEITOS INTRIDUTÓRIOS  

Mauricio Rodrigues  

O ETENE vem divulgando, sistematicamente, comentários e análises conjunturais relacionados, na 
grande maioria dos casos, aos principais agronegócios desenvolvidos na Região Nordeste, 
buscando, em última instância, instigar nas demais unidades do Banco a prática da reflexão sobre 
a realidade em que estamos atuando.  

Como suporte ao alcance desse objetivo principal, tem-se lançado  mão de abordagens e idéias 
que, em nosso entendimento,  mostram-se as mais adequadas para auxiliar o entendimento das 
questões tratadas.  Considerando-se, contudo, que algumas destas abordagens são de utilização 
recente em nosso meio e, portanto, ainda não devidamente sedimentadas no senso comum   

 

caso do enfoque de cadeias produtivas, amplamente aplicado em nossos comentários 

 

nosso 
trabalho também pretende cumprir o papel de facilitar a difusão desses novos conhecimentos.    

Nesse sentido, estamos apresentando, abaixo, alguns dos conceitos mais freqüentemente 
utilizados quando se abordam matérias relacionadas a agribusiness , cadeias produtivas , 
estruturação/competitividade de cadeias agroindustriais etc., cuja internalização poderá ser 

bastante útil a uma melhor compreensão desses assuntos.   

I) CONCEITOS FUNDAMENTAIS  

AGRIBUSINESS: é  a soma total das operações de produção e distribuição de suprimentos 
agrícolas; as operações de produção nas unidades agrícolas; e o armazenamento, processamento 
e distribuição de produtos agrícolas e itens produzidos a partir deles (Davis & Goldberg, 1957).   

Uma outra definição: conjunto de atividades agropecuárias, industriais e de serviços que mantém 
sinergias de caráter tecnológico, comercial e econômico, cuja matéria-prima principal venha do 
setor agropecuário ou cujo produto final tenha naquele setor o seu mercado.   

O conceito deve ser utilizado, portanto, quando se deseja ter uma visão sistêmica de todas as 
atividades que, de alguma forma, estão relacionadas à produção agropecuária, seus insumos e 
seus derivados, desenvolvidas em determinado país ou região: a balança comercial do 
agribusiness brasileiro é superavitária , o agribusiness  nordestino precisa ser fortalecido etc.  

CADEI A PRODUTI VA: é definida como uma seqüência de operações interdependentes que têm 
por objetivo produzir, modificar e distribuir um produto. Ações correlatas às da cadeia do produto, 
tais como pesquisa, serviços financeiros, serviços de transporte e de informação, são também 
importantes para o estudo (Zylbersztajn, Farina & Santos, 1993).    

Quando se refere a cadeias produtivas agroindustriais, por exemplo, a expressão englobada as 
atividades de apoio à produção agropecuária (fornecimento de insumos, assistência técnica, 
pesquisa etc.), a produção agropecuária (dentro da fazenda), o armazenamento do produto 
agropecuário, o beneficiamento ou a transformação industrial e a distribuição (atacado e varejo) 
de um produto, in natura ou transformado, até o consumidor final.  

Assim, a denominação cadeia produtiva é, geralmente, aplicada em relação a um produto 
específico: cadeia produtiva do algodão , cadeia produtiva do frango etc.  

Nada obstante, Farina e Zylbersztajn ressaltam que no Brasil os termos agribusiness, sistemas 
agroindustriais, cadeias produtivas e complexos agroindustriais são, muitas vezes, usados 
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indistintamente.  

ATORES DA CADEI A PRODUTI VA: são os agentes tomadores de decisão que podem interferir 
na coordenação da cadeia (Zylbersztajn, Farina & Santos, 1993). Aqui temos os produtores, os 
industriais, os distribuidores, os consumidores....  

COORDENAÇÃO DA CADEI A PRODUTI VA: refere-se ao processo decisório que ocorre na 
cadeia produtiva e que envolve mais de um agente decisor.  As cadeias produtivas diferem na 
forma como se organizam para responder a estímulos externos, implicando que algumas são mais 
eficientes em termos de adaptação a novas exigências dos consumidores e  mudanças no 
ambiente (Zylbersztajn, Farina & Santos, 1993).   

O funcionamento de um determinado sistema produtivo será tanto melhor quanto melhor fluírem 
as informações do mercado para os segmentos constituintes, e mais rápido se resolverem os 
problemas distributivos típicos das relações econômicas. A esse processo de transmissão de 
informações, estímulo à atividade produtiva e controle dá-se o nome de coordenação do sistema 
produtivo (Farina & Zylbersztajn, 1994).  

Na prática, quando um distribuidor especifica a uma  indústria as características que os 
consumidores doravante desejam encontrar em seu produto, ou quando uma granja avícola impõe 
a adoção de um determinado pacote tecnológico a um avicultor integrado, eles estão, na 
realidade, atuando como coordenadores de suas respectivas cadeias.  

Um importante instrumento de coordenação de cadeias produtivas que se vem consolidando na 
Região Nordeste, a partir de uma forte indução por parte do Banco, são os protocolos destinados a 
incentivar/soerguer determinadas atividades econômicas.  

EFI CI ÊNCI A DA CADEI A PRODUTI VA: o conceito econômico de eficiência está associado a 
produzir a custos mínimos, dado um certo nível tecnológico. Este conceito pode ser estendido para 
incorporar uma nova restrição: o atendimento às necessidades do consumidor (Zylbersztajn, Farina 
& Santos, 1993).   

Desta forma, uma cadeia produtiva será tanto mais eficiente quanto maior for sua capacidade de 
responder satisfatoriamente às demandas dos consumidores.  

Percebe-se, facilmente, que a eficiência de uma determinada cadeia está diretamente vinculada à 
sua coordenação, advindo daí a grande importância que se deve dispensar aos aspectos relacionais 
entre os diversos elos.  

COMPETITIVIDADE: segundo Farina & Zylbersztajn (1994), sistemas competitivos são aqueles 
que conseguem aliar estruturas tecnológicas eficientes com formas organizacionais com um 
mínimo de atritos e facilitadoras do processo de adaptação às mudanças no ambiente 
competitivo .   

Simplificando para um conceito operacional, é a capacidade de um país, de uma cadeia produtiva 
ou de uma empresa manter ou ampliar sua participação nos mercados, nacionais ou internacionais. 
Para isso, é preciso cuidar tanto das questões internas da empresa quanto das questões de 
relacionamento no interior da cadeia onde ela se insere.  

II) CONCEITOS CORRELATOS  

CONTRATO: é um acordo formal ou informal entre agentes, onde ocorre troca de direitos de 
propriedade (Williamson, 1985). Ou ainda, é um acordo entre um comprador e um vendedor no 
qual os termos da troca estão definidos, não havendo necessidade de estarem escritos ou 
formalizados.  

Além dos aspectos tecnológicos e organizacionais pertinentes a cada elo de  uma cadeia produtiva,  
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as formas contratuais que disciplinam os relacionamentos entre os diversos atores desempenham 
papel fundamental seja na determinação da perfomance alcançada pelo sistema como um todo, 
seja na distribuição de margens no seu interior.  

CUSTOS DE PRODUÇÃO: são os custos totais incorridos no exercício da atividade produtiva. 
Correspondem à soma dos custos de transformação e de transação (Jank, 1996; Azevedo, 1996). 
Os custos de produção de uma indústria englobam os custos de  
adquirir os insumos/matéria-prima, industrializá-los e comercializar o produto final.  

CUSTOS DE TRANSAÇÃO: são os custos ex-ante de esboçar, negociar e salvaguardar um 
contrato e, sobretudo, os custos ex-post de monitoramento, ajustamentos e adaptações que 
resultam, quando a execução de um contrato é afetada por falhas, erros omissões e alterações 
inesperadas (Williamson, 1985).  O mesmo autor sintetizou o conceito como sendo  os custos 
para conduzir o sistema econômico .  

Dizem respeito a todos os custos que um ator incorre, em função dos relacionamentos que 
necessita manter com os demais integrantes do sistema produtivo, para viabilizar o exercício de 
sua atividade econômica: aquisição de insumos; contratação de serviços; comercialização dos 
produtos etc.   

Note-se que esses custos não implicam necessariamente, num primeiro momento, desembolso 
financeiro: o tempo adicional gasto com um controle que poderia ser evitado é um exemplo desta 
situação.  

CUSTOS DE TRANSFORMAÇÃO: são os custos incorridos na transformação dos fatores de 
produção em produto(s), desconsiderando-se a necessidade de adquirir tais fatores ou vender os 
produtos (Azevedo, 1996).   

ESPECIFICIDADE DOS ATIVOS: é o grau segundo o qual um ativo qualquer pode ser realocado 
para usos alternativos, por usuários alternativos, sem prejuízo do seu valor produtivo (Williamson, 
1991).   

Colocando-se de outra forma, é a perda de valor quando o ativo é utilizado em uma transação 
alternativa. Quanto mais alta é a especificidade de um ativo, maiores serão os riscos e problemas 
de adaptação, e, portanto, maiores os custos de transação.  

EXTERNALIDADES: são ações realizadas por uma parte que afetam o bem estar de outras e que 
não são mediadas através dos mercados (Milgron & Roberts, 1992). As externalidades podem ser 
positivas ou negativas. São externalidades positivas, por exemplo, os benefícios ganhos pelas 
unidades produtivas que se formam em decorrência da expansão de uma indústria ou de um setor 
industrial. Como externalidade negativa, pode-se citar a poluição de um rio pelos dejetos de uma 
fábrica.  

GOVERNANÇA: é a forma organizacional utilizada para organizar a produção. Há basicamente 
três formas ou estruturas alternativas de governança: mercado clássico, contratos híbridos e 
hierarquia (integração vertical) (Azevedo, 1996). É a forma como uma determinada transação é 
governada.  

MERCADO: é a arena onde partes autônomas estabelecem suas relações de troca (Jank, 1996). 
Freqüentemente é a forma organizacional que implica menor nível de controle e maior nível de 
incentivos, pois o agente que necessita de um  determinado bem ou serviço simplesmente vai ao 
mercado e o adquire pelo preço que melhor lhe convier.  

HIERARQUIA:  é o conjunto de transações sob a mesma propriedade (ofertante e demandante 
são a mesma pessoa jurídica) e sujeito a controles administrativos geridos por uma estrutura em 
que há ordem e graduação de autoridade. Pode assumir o significado de integração vertical, 
definida como o processo pelo qual etapas tecnologicamente distintas e seqüenciais reúnem-se em 
uma hierarquia (Williamson, 1996).  
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No caso da hierarquia, ao invés de adquirir uma determinada matéria-prima no mercado, por 
exemplo, o agente opta por produzi-la. Um exemplo típico dessa situação encontra-se nas grandes 
indústrias de sucos de laranja, que detém considerável parcela dos pomares. Da mesma forma, 
identifica-se a existência de uma estrutura hierárquica, ou integração vertical, quando um grupo 
agropecuário decide implantar uma planta agroindustrial para beneficiar a matéria-prima que 
produz.  

TRANSAÇÃO: é toda operação onde são negociados direitos de propriedade. Consiste na 
transferência de bens ou serviços por uma interface tecnologicamente distinta (Jank, 1996).  

INSTITUIÇÕES: as instituições constituem as regras do jogo numa sociedade. Mais 
formalmente, representam os limites estabelecidos pelo homem para disciplinar as interações 
humanas. Conseqüentemente, e em compensação, elas estruturam os incentivos de natureza 
política, social e econômica (North, 1994).  As instituições podem ser formais (constituição, leis, 
direito de propriedade etc.) ou informais (tradições, tabus, sanções, códigos de conduta etc.).  

ORGANIZAÇÕES: segundo o mesmo autor, se as instituições constituem as regras do jogo, as 
organizações são os jogadores . A respeito do papel das organizações, ele acrescenta  ...  as 
organizações buscam adquirir conhecimentos e especialização que reforcem suas possibilidades de 
sobrevivência em um ambiente de onipresente competição ... .  

(. . .)   

***** 
(Fonte: Banco do Nordeste do Brasil S.A.)
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ANEXO V  MATRIZES DE RELACIONAMENTOS   

A. DENTRO DE CADA ELO  

CADEIA PRODUTIVA: MUNICÍPIO:    

I -  MATRIZ DE RELACIONAMENTOS EXISTENTES DENTRO DE CADA ELO 

 

ITENS A 
ANALISAR 

INSUMO PRODUÇÃO BENEFICIAMENTO DISTRIBUIÇÃO 

Quais são e onde 
estão os 

componentes do 
Elo?         

Aspectos 
positivos dos 

nossos 
relacionamentos 

         

Aspectos que 
devem ser 

melhorados nos 
nossos 

relacionamentos
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B. ENTRE OS ELOS DA CADEIA PRODUTIVA     

CADEIA PRODUTIVA: MUNICÍPIO:    

I -  MATRIZ DE RELACIONAMENTOS EXISTENTES ENTRE OS ELOS DA 
CADEIA PRODUTIVA 

 

ITENS A ANALISAR INSUMO PRODUÇÃO BENEFICIAMENTO

 

DISTRIBUIÇÃO 

Quais os 
produtos que 

recebemos dos 
nossos 

fornecedores?         

Quem são / 
onde estão 

nossos 
fornecedores?         

Aspectos 
positivos do 

relacionamento 
com  os nossos 
fornecedores?         

FO
R

N
E

C
E

D
O

R
E

S
 

Aspectos que 
devem ser 

melhorados no 
relacionamento 

com nossos 
fornecedores         

  

***** 
(Fonte: Banco do Nordeste do Brasil S.A.)
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ANEXO VI  TEXTO DE APOIO  
OFICINA ALIANÇAS ESTRATÉGICAS   

1. PONTOS-CHAVE PARA A DEFINIÇÃO DE MERCADO-ALVO  

OBJETIVOS DA DEFINIÇÃO DO MERCADO-ALVO  

O mercado-alvo de uma empresa é o foco da sua atenção negocial. O conceito de Mercado-alvo dá 
uma idéia de seleção a um foco de atenção, para que todos os esforços da empresa sejam 
canalizados para atingi-lo. Concentrar-se em um foco também possibilita um maior conhecimento e 
atendimento das  necessidades dos clientes pertencentes a este mercado. 

Visando  aumentar a eficiência alocativa de seus recursos e potencializar sua ação 
desenvolvimentista, o Banco admite, como princípio básico, centrar suas ações nos agentes 
produtivos que contribuem, em maior escala, para o desenvolvimento de sua área de atuação.  

A totalidade de "Agentes Produtivos" compreende os empreendimentos produtivos de qualquer 
setor econômico (agricultura, pecuária, agro-indústria, indústria, comércio e serviços), de qualquer 
porte (empresas, associações/cooperativas, produtores rurais, micro empresas e agentes 
informais).  Os Agentes Produtivos são os empreendedores que praticam atividades de impacto 
para o desenvolvimento da região. 

Assim, a aplicação do conceito de definição de público-alvo e de segmentação de mercado permitiu 
que,  partindo dos setores da economia  (primário, secundário e terciário), fossem  identificados os 
ramos e atividades estratégicos para a economia regional, com a respectiva localização geográfica, 
formatando  um  PERFIL ECONÔMICO  para cada município de sua área de atuação,  posto que 
condições climáticas, características dos solos,  vocação e outros elementos variam de lugar para 
lugar. 

O PERFI L ECONÔMI CO DO MUNI CÍ PI O consiste na  seleção de atividades econômicas, em 
cada um dos municípios da área de atuação do Banco, em função da possibilidade de  
proporcionarem um melhor retorno econômico e social da aplicação dos recursos, fruto da vocação 
natural, da infra-estrutura e do grau de desenvolvimento econômico e tecnológico. Este elenco de 
atividades econômicas a serem potencializadas configura-se, porém, uma orientação negocial 
dinâmica, constantemente atualizada, face às mudanças das realidades do mercado. É importante 
ressaltar que essas alterações são discutidas e validadas com os atores locais.  

O PERFIL ECONÔMICO DO MUNICÍPIO apresenta uma priorização das atividades selecionadas em 
três níveis, conforme abaixo: 

Prioridade 1 

 

atividades viáveis e de suma relevância para a Região, por sua capacidade de 
alavancar o desenvolvimento sustentável e maximizar o retorno econômico e social das aplicações 
de recursos  atividades que se DEVE induzir. 

Prioridade 2 

 

atividades viáveis e relevantes para a Região, todavia, com menor poder de 
transformação quando comparadas as constantes da prioridade 1 

 

atividades que se PODE 
induzir. 

Prioridade 3 

 

atividades de importância para a Região, mas que apresentam pouco dinamismo, 
baixa produtividade, nível tecnológico incipiente, com conseqüente perda de vantagem 
comparativa relativa a sua prática em outros espaços geográficos mais vocacionados.  

Encontram-se consubstanciadas nessa ferramenta gerencial  todas as estratégias e diretrizes que 
norteiam a política de desenvolvimento sustentável adotada pelo Banco, inclusive as do FNE, as 
indicações técnicas dos governos estaduais  para o setor industrial e turismo, os protocolos de 
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intenção para o soerguimento de atividades consideradas relevantes, estratégias de diversificação 
de monoculturas e apoio ao associativismo, como a seguir exposto. 

Como o PERFIL ECONÔMICO configura-se em uma análise de potencialidades e vocações 
municipais sob o ponto de vista estrutural da economia, do ponto de vista do empreendedor, 
desenvolver uma atividade prioritária (lá elencada), propicia uma maior sustentabilidade e 
competitividade dos empreendimentos assistidos.  

Além da visão estrutural da economia são considerados no atendimento ao público-alvo do Banco 
do Nordeste o aspecto conjuntural do setor de mercado, o projeto do empreendimento e o cliente 
em particular, observando todas as suas características inclusive a capacidade de gestão de seu 
negócio, conforme pode ser visualizado no anexo Parâmetros para Atendimento ao Cliente. 

Dessa forma, todas as unidades operadoras do Banco trabalham com esse mercado, dentro de um 
mapeamento idealizado para a sua área de atuação específica e é pelo atendimento e realização 
de negócios com esses clientes que o Banco cumpre sua missão, vez que os clientes do Mercado 
Principal são os verdadeiros agentes do desenvolvimento, gerando empregos,  renda e infra-
estrutura, pelo pagamento de impostos. Os clientes que desenvolvem essas atividades, nos 
respectivos municípios vocacionados, compõem o mercado principal,

 

dentro do mercado-alvo do 
Banco.   

2. METODOLOGIA DE PRIORIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO PERFIL 
ECONÔMICO DOS MUNICÍPIOS  

Para a seleção do portfólio de atividades nos setores rural, agro-industrial, industrial e de serviços, 
levou-se em consideração as seguintes estratégias básicas de desenvolvimento:  

 

viabilizar economicamente o semi-árido;  

 

ampliar a produção de alimentos;  

 

promover o progresso tecnológico;  

 

superar os estrangulamentos no processo de comercialização;  

 

integrar as cadeias produtivas;  

 

fortalecer a infra-estrutura regional para viabilizar empreendimentos produtivos e 
incentivar o turismo em áreas vocacionadas; e 

 

promover a desconcentração e a interiorização do desenvolvimento, com democratização 
do crédito.   

Na  área industrial, um conjunto de estudos contemplam a indicação de setores e áreas 
estratégicas capazes de maximizar a eficiência alocativa dos recursos disponíveis. Figuram sob 
estes estudos quatro linhas de abordagem: a matriz de insumo-produto regional, diagnósticos 
setoriais, cenários econômicos e estudo de tecnologias promissoras.  

Estes estudos consideram dentre as estratégias para o desenvolvimento da indústria regional a 
aceleração do crescimento econômico, a competitividade industrial, a geração de emprego e renda 
e a alavancagem de outras fontes de recursos para aplicação na Região. 
Além disso outras diretrizes são consideradas para  o setor industrial, como: 
a) Estímulo à modernização tecnológica e gerencial; 
b) apoio a indústria do turismo; 
c) exigência de critérios de competitividade; 
d) indução a interiorização das indústrias; 
e) apoio diferenciado para micro e pequena indústria; 
f) estímulo à integração Indústria  X  Produção; 
g) priorização para as atividades industriais vocacionadas; 
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h) convergência das ações do banco em relação à política industrial determinada pelo Estado;  

Para o setor primário, a definição das atividades prioritárias e suas respectivas áreas indicadas 
levou em conta as seguintes estratégias  específicas: 
a) ampliar a área irrigada; 
b) induzir a agro-indústria; 
c) priorizar as culturas e os espaços mais vocacionados (zoneamento das atividades pecuária e 

agrícolas não irrigadas); 
d) fortalecer a infra-estrutura de exploração agropecuária; 
e) introduzir na Região inovações tecnológicas e um modelo diferenciado de assistência técnica; 
f) estimular o associativismo; 
g) soerguer atividades agrícolas consideradas relevantes para a Região; 
h) promover a diversificação das zonas monocultoras; 
i) apoiar ações de reforma agrária do Governo; 
j) adotar novos instrumentos que possibilitem impacto direto e rápido na geração de emprego; 
k) foco na estruturação das cadeias produtivas. 

Para os setores comercial e de serviços, os recursos deverão contemplar primordialmente as 
atividades complementares aos setores primário e secundário, colaborando no fechamento de 
cadeias produtivas, e tendo como estratégias básicas: 

a) inserir no mercado e manter em bases auto-sustentáveis micro e pequenos empreendimentos 
do setor terciário, como parte de uma política de geração de emprego e renda; 

b) apoiar financeiramente os empreendimentos selecionados, através de crédito para 
investimentos fixos e capital de giro permanente; 

c) proporcionar a capacitação com metodologias adaptadas aos segmentos a serem beneficiados e 
promover a competitividade de empresas comerciais e de serviços; 

d) priorizar o atendimento das atividades complementares ao setor primário e secundário (visão 
de cadeias produtivas); 

e) indução ao atendimento de atividades industriais e de serviços no meio rural.  

Especificamente para o segmento do turismo, a estratégia de atuação contempla a concessão de 
apoio à implantação, ampliação e modernização de projetos, buscando a integração do complexo 
turístico regional, ensejando, por outro lado, o aumento da oferta de empregos, qualificação da 
mão-de-obra, a melhoria do perfil de distribuição de renda e a indução ao uso racional das 
potencialidades turísticas da Região. 

Vale destacar que como a indicação destas prioridades está relacionada com o aspecto locacional, 
principalmente para o setor agrícola, uma  mesma atividade pode ser considerada Prioridade 3 
num determinado município e Prioridade 1 em outro.    

3. REVISÃO DO PERFIL ECONÔMICO  

O Perfil Econômico dos Municípios é um importante instrumento orientador das estratégias e ações 
em relação ao mercado alvo do Banco. Assim, para que o Mercado-principal esteja espelhando a 
realidade de cada localidade, faz-se necessário que os referidos perfis estejam sempre atualizados,  
a partir da análise que deve ser observada por cada agência.  

CRITÉRIOS PARA INCLUSÃO DE ATIVIDADES:  

a) quando se tratar de atividades inovadoras, atentar para a necessidade de que a viabilidade de 
exploração na Região seja respaldada por trabalhos científicos de universidades e/ou órgãos de 
pesquisa conceituados; 
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b) em se tratando de atividades tradicionais, as mesmas podem ser incluídas, desde que venham 
a utilizar modernos pacotes tecnológicos ou possam vir a ser amparadas por protocolos de 
intenção firmados pelo Banco do Nordeste; 

c) advento de fatores que venham a induzir a implantação de novos empreendimentos industriais 
e agro-industriais, cuja atividade não foi contemplada quando da definição do perfil, tais como 
vantagens locacionais não previstas (incentivos fiscais, doação de imóveis, abundância de 
matéria-prima, implantação de infra-estrutura econômica  e social, etc.), surgimento de 
inovações de produtos e processos, dentre outros. 

CRITÉRIOS PARA EXCLUSÃO DE ATIVIDADES:  
a) impossibilidade técnica de exploração da atividade; 
b) carência atual e futura de matérias-primas para processamento industrial e agro-industrial.  
c) perda de competitividade; 
d) existência de parecer técnico de órgãos estaduais ou regionais de pesquisa, atestando a 

inviabilidade ou não da vocação da área para a exploração da atividade. 

Obs: Não se constituem motivos para exclusão a falta de tradição do município na exploração da 
atividade indicada ou a ocorrência de impedimentos conjunturais de caráter transitório. 

CRI TÉRI O PARA MUDANÇA DE PRI ORI DADE: para atender a um melhor enquadramento da 
atividade, considerando os conceitos de Prioridade 1, 2 e 3, retro citada. 

É oportuno salientar que as propostas de alteração nos referidos perfis deverão vir acompanhadas 
de justificativa técnica

 

que poderão ser  fundamentadas através do conhecimento da realidade 
local e parecer técnico de órgãos locais/estaduais,  e no próprio Banco (Centrais de Análise, ETENE 
etc.).     

**** 
(Fonte: Banco do Nordeste do Brasil S.A.)  
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ANEXO VII  TEXTO DE APOIO  
OFICINA DESENVOLVIMENTO SOCIAL    

1. DESDOBRAMENTOS  (orientações para o facilitador)   

 

Definição de Ações Mobilizadoras de Parceria (produto da oficina), considerando a Visão de 
Futuro do Município:  

- Disseminação e internalização da Visão de Futuro junto à comunidade 
- Representatividade do Farol do Desenvolvimento 
- Relacionamento entre as instituições locais 
- Parceria para capacitação 
- Comunicação com a instância estadual de decisão  

 

Construção de um Programa de Capacitação para o Município através de uma ação coordenada 
das instituições participantes do Farol do Desenvolvimento (produto da oficina), abrangendo os 
seguintes objetivos: 
- redução do índice de analfabetismo 
- melhoria do grau de escolaridade  
- melhoria da qualificação profissional 
- capacitação técnico-gerencial dos empreendedores, associações e cooperativas 
- capacitação técnico-gerencial dos representantes e técnicos das instituições locais 
- inserção do associativismo e da educação ambiental  na grade curricular das escolas.  

 

Debate do tema desenvolvimento social junto a entidades representativas de classe e 
empresariais, escolas, universidades e outras, identificando demandas importantes desses 
segmentos que possam ser tratadas em reuniões do Farol do Desenvolvimento.  

 

Participação sistemática de membros em reuniões da Câmara dos Vereadores visando discutir 
propostas do Farol do Desenvolvimento.  

 

Potencialização da parceria com a prefeitura como parceiro estratégico.  

 

Outros a critério do grupo.    

2. DECLARAÇÃO DA CÚPULA MUNDIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

COPENHAGUE 1995  (para os participantes)   

Compromisso 1 - Comprometemo-nos a criar um ambiente econômico, político, social, cultural e 
legal que possibilitará ao povo a aquisição do desenvolvimento social.  

Compromisso 2 - Comprometemo-nos com a meta de erradicar a pobreza no mundo, através de 
ações decisivas nacionais e da cooperação internacional, como um imperativo ético, social, político 
e econômico da humanidade.  
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Compromisso 3 - Comprometemo-nos a promover a meta do emprego para todos como 
prioridade básica de nossas políticas econômicas.  

Compromisso 4 - Comprometemo-nos a promover a integração social, fomentando as sociedades 
estáveis, seguras e justas, as quais se baseiam na promoção e na proteção de todos os direitos 
humanos, assim como na não-discriminação, na tolerância, no respeito pela diversidade, na 
igualdade de oportunidades, na solidariedade, na segurança e na participação de todas as pessoas, 
inclusive dos grupos das pessoas desfavorecidas e vulneráveis.  

Compromisso 5 - Comprometemo-nos a promover o total respeito pela dignidade humana e a 
alcançarmos a igualdade e justiça entre os homens e mulheres e a reconhecer e aumentar a 
participação e as posições de liderança das mulheres na vida política, civil, econômica, social e 
cultural e no desenvolvimento.  

Compromisso 6 - Comprometemo-nos a promover e atingir as metas do acesso igual e universal 
a qualidade de educação, ao mais alto padrão atingível de saúde física e mental , e ao acesso de 
todos a assistência básica de saúde , evitando esforços especiais pare retificar desigualdades 
relacionadas as condições sociais e sem distinção de raça, nacionalidade, generosidade ou 
deficiência; respeitando e promovendo nossas culturas comuns e específicas; lutando pare 
fortalecer o papel da cultura no desenvolvimento; preservando as bases essenciais do 
desenvolvimento sustentado centrado no povo; contribuindo pare o pleno desenvolvimento dos 
recursos humanos e pare o desenvolvimento social. A finalidade destas atividades e erradicar a 
pobreza, promover o emprego total e produtivo e trabalhar pela integração social.  

Compromisso 7 - Comprometemo-nos a acelerar o desenvolvimento do potencial econômico, 
social e humano da África e dos países menos desenvolvidos.  

Compromisso 8 - Comprometemo-nos a garantir que, quando forem fechados acordos em torno 
de programas de desenvolvimento social, estes incluam metas de desenvolvimento social, 
principalmente a erradicação da pobreza, promovendo o emprego produtivo para todos e 
aumentando a integração social.  

Compromisso 9 - Comprometemo-nos a incrementar significantemente e/ou utilizar mais 
eficientemente os recursos alocados para o desenvolvimento social, a fim de atingir as metas da 
Cúpula através das ações nacionais, regionais e internacionais.  

Compromisso 10 - Comprometemo-nos com uma estrutura aperfeiçoada e fortalecida em prol da 
cooperação internacional, regional e sub-regional para o desenvolvimento social, dentro de um 
espírito de parceria, através das Nações Unidas e de outras instituições multilaterais.   

3. O PROCESSO DE MUNICIPALIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL  (para os 
participantes)   

As ações e programas para promoção do desenvolvimento social podem acontecer em todas as 
instâncias político-administrativas, envolvendo desde organizações internacionais até as 
comunidades do município mais carente. Cabe destacar  aqueles que são idealizados e 
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concretizados localmente, caracterizado pela criatividade e esforço dos atores locais, resultante de  
um processo endógeno. 

Apesar de constituir um movimento de forte conteúdo interno, o desenvolvimento local está 
inserido em uma realidade mais ampla e complexa, com a qual interage e da qual recebe 
influências e pressões positivas e negativas.  

O processo de municipalização do desenvolvimento social está 
associado, normalmente, a iniciativas inovadoras e mobilizadoras da 
coletividade, articulando as potencialidades locais nas condições 
dadas pelo contexto.   

Mesmo quando decisões externas - de ordem política ou econômica - tenham um papel decisivo na 
reestruturação  sócio-econômica do município ou localidade, o desenvolvimento requer  sempre 
alguma forma de mobilização das iniciativas locais em torno de um projeto coletivo. Isso significa 
convocar vontades, estimular a participação para definir e concretizar propósitos comuns da 
sociedade.  

Para que se concretize o desenvolvimento social em nível de município, são imprescindíveis: 

 

a modernização da institucionalidade local; 

 

a mobilização e a organização  da sociedade;  

 

capacitação de recursos humanos;  

 

novos instrumentos que concorram para orientar e subsidiar as decisões sobre o 

desenvolvimento (sistemas de informação); 

 

uma estratégia participativa de administração pública, e 

 

o fortalecimento de sistemas de parceria e co-responsabilidade entre atores públicos e 

privados. 

A municipalização, portanto, reforça o processo de mudança social promovido no conjunto das 
comunidades urbanas e rurais,  dirigido à satisfação das necessidades humanas e à elevação da 
qualidade de vida, no presente e no futuro, mediante a criação de alternativas e oportunidades 
que possam compatibilizar o bem estar econômico, a eqüidade social e política, e sejam 
compatíveis com as circunstâncias ecológicas de longo prazo. Esse processo de mudança social 
conduz para uma proposta de compreender e articular, de forma sistêmica, as questões sociais, 
econômicas, políticas, culturais e ecológicas.  

(. . .)   

**** 
(Fonte: Banco do Nordeste do Brasil S.A.) 
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ANEXO VIII  TEXTO DE APOIO  

OFICINA COMPETITIVIDADE   

1. COMPETITIVIDADE: CONCEITOS BÁSICOS    

Segundo Porter, a competitividade de um país depende da capacidade de sua indústria de 
inovar e melhorar. As empresas conquistam uma posição de vantagem em relação aos melhores 
competidores do mundo em razão das pressões e desafios.     

Competitividade é a capacidade de uma empresa de formular e 
implementar estratégias concorrenciais que lhe permitam conservar de forma 
duradoura, uma posição sustentável no mercado. 

   

A definição de competitividade leva-nos a pensar sobre a importância das 
estratégias empresariais como forma de determinar o desempenho competitivo das organizações.    

Afinal, o que é Estratégia? Podemos dizer que é a ciência e a arte de criar e co-
produzir valor além e acima do valor criado pelos concorrentes. O lema da estratégia competitiva é 
ser diferente.  

As empresas implementam suas estratégias visando modificar seu nível de 
capacitação em termos de gestão, inovação, produção, transação e recursos humanos. Esses 
fatores determinam o desempenho competitivo da empresa.   

As empresas procuram, então, com base nas vantagens que reúnem, competir 
através de preço, qualidade, habilidade de servir ao mercado, esforço de venda, diferenciação do 
produto, agilidade na entrega, dentre outros fatores, de acordo com o padrão de concorrência 
vigente no seu mercado de atuação.  

As vantagens competitivas são temporárias pois os concorrentes procurarão 
sempre alcançá-las e/ou suplantá-las.  São, portanto, vantagens  mutáveis no tempo e devem 
ajustar-se às transformações que ocorrem nos campos tecnológico, organizacional e no ambiente 
econômico de forma geral.  

Segundo Porter (1993), a única maneira de se manter competitivo ao longo do 
tempo é através de um processo de inovação permanente. A inovação, vista aqui de forma ampla, 
envolve a descoberta, desenvolvimento, exploração e difusão de novos produtos, processos e 
formas organizacionais.    

2. FATORES DETERMINANTES DA COMPETITIVIDADE   

Fatores Internos às empresas: são aqueles que estão sob sua esfera de decisão. 
Incluem os estoques de recursos acumulados pela empresa, as vantagens competitivas que 
possuem e a sua capacidade de ampliá-las.   

A seguir ressaltamos os principais aspectos que as empresas devem observar:  
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a) Redução de custos de pessoal, estrutura e instalações; 
b) Procurar a terceirização para atividades não essenciais;  
c) Investimentos em tecnologia, qualidade, pessoal e relacionamento com clientes;  
d) Resgate do foco estratégico;  
e) Aumento da produtividade.  

FATORES ESTRUTURAI S ÀS EMPRESAS: são aqueles que estão parcialmente sob a  área de influência 
da empresa e que caracterizam o ambiente competitivo no qual ela concorre. São os relacionados 
a:  

- Características dos Mercados: tamanho e dinamismo, grau de sofisticação, acesso a 
mercados internacionais, etc.  

- Configuração da I ndústria: desempenho e capacitação, estrutura patrimonial e 
produtiva, articulação na cadeia produtiva, etc.  

- Concorrência: regras que definem condutas e estruturas empresariais em suas relações 
com consumidores e concorrentes, etc.  

FATORES EXTERNOS OU FATORES SISTÊMICOS: São aqueles determinados por fatores exógenos à 
empresa e a estrutura empresarial correspondente. Os fatores sistêmicos da competitividade 
afetam as características do ambiente competitivo e variam de importância, dependendo das 
vantagens competitivas que as empresas de um país têm ou deixam de ter frente aos concorrentes 
no mercado internacional.  

(. . .)  

3. ITENS DE COMPETITIVIDADE   

Convém lembrar que como a vantagem competitiva está sempre evoluindo do ponto de 
vista tecnológico, gerencial e organizacional, os itens descritos abaixo não esgotam a lista e  
podem sofrer alterações. Vale, entretanto, a idéia do conceito do que a sociedade vem 
consolidando em termos da visão do que é ser uma empresa válida.  

(. . .)   

ITENS DE COMPETITIVIDADE - INFRA-ESTRUTURA RURAL 

 

Benfeitorias hídricas (aguadas suficientes para atender às necessidades do 
empreendimento nos períodos de estiagem prolongada, como poços, açudes, 
barragens etc.); 

 

Suprimento de energia convencional ou alternativa para a propriedade, integrados à 
produção. 

 

Uso de pelo menos uma ecotécnica 14, a exemplo das previstas na Agenda do 
Produtor Rural. 

 

                                                

 

14 
Ecotécnica (aplicada às construções) consiste no emprego de materiais alternativos (dentre os quais aqueles 

decorrentes do processo de reciclagem), cujo uso não agrida o meio-ambiente ou permita que os seus recursos 
sejam poupados, sem perda das características de funcionalidade e economicidade, estimulando a utilização de 
mão-de-obra e materiais locais e reduzindo a dependência de indústrias de outras regiões. 
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ITENS DE COMPETITIVIDADE - PRÁTICAS GERENCIAIS,  DE  PRODUÇÃO E 
COMERCIALIZAÇÃO 

 
Sistema de acompanhamento da atividade (. . .); 

 
Sistema informatizado de apuração de custos e formação de preços de venda; 

 
Sistema de controle de estoques computadorizado ou de acompanhamento do nível 
de utilização/demanda pelo produto ou serviço ofertado; 

(. . .) 

 
Sistema de controle de qualidade, seleção/classificação e/ou padronização de 
produtos; 

 

Programa permanente de combate ao desperdício e de minimização de custos; 

 

Utilização de sistema de informação de preços e mercados agropecuários; 
(. . .) 

 

Associação entre empresas e/ou cooperativas para a obtenção de economias de 
escala - na produção ou na comercialização  ou de economias de aglomeração; 

 

Associação entre empresas e/ou cooperativas objetivando viabilizar a exportação de 
seus produtos para o exterior ou para as outras regiões do País; 

 

Participação em centrais de compras de insumos e matérias-primas ou outras 
iniciativas com idêntico objetivo; 

(. . .) 

 

Participação em programas conjuntos de capacitação de recursos humanos; 

 

Ser objeto de programas de certificação, qualificação e assistência técnica por parte 
dos seus fornecedores ou compradores; 

 

Associação com empresas ou com entidades geradoras de tecnologia para o 
compartilhamento dos custos de pesquisa e desenvolvimento    (P & D) tecnológico 
de produtos e de  processos, bem assim para a difusão de inovações; 

 

Processo de Certificação de Garantia de Qualidade de aceitação nacional ou 
internacional (ISO 9.000, ISO 14.000, selo verde etc.) concluído ou em andamento;

 

(. . .) 

 

Participação dos empregados no processo de decisão da empresa e/ou 
estabelecimento de novas formas de gestão participativa; 

(. . .)  

ITENS DE COMPETITIVIDADE  CAPACITAÇÃO 

 

Participação em programa de capacitação, conduzido diretamente pelo Banco ou por 
parceiros, (. . .); 

 

Programa de treinamento e reciclagem profissional dos funcionários em cursos 
especializados (SENAI, SINE, SENAC, SEBRAE etc.), com vistas à melhoria da 
qualidade e produtividade dos produtos e serviços; 

 

Estímulo à formação escolar dos funcionários, mediante a manutenção de programa 
de educação formal básica. 

ITENS DE COMPETITIVIDADE  MEIO AMBIENTE 

 

Apresentação, conforme o caso, de Autorização de Desmatamento, Plano de Manejo 
Florestal, Registro e Permissão para Atividade Pesqueira, Registro para Exploração da 
Flora e Fauna Silvestre; 

(. . .) 

 

Apresentação de Licença de Instalação emitida pelo órgão ambiental competente. 

 

**** 
(Fonte: Banco do Nordeste do Brasil S.A.) 
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ANEXO IX  TEXTO DE APOIO  
OFICINA ESTRATÉGIAS DE CONVIVÊNCIA COM O SEMI-ÁRIDO    

1.  INSTRUMENTOS, TECNOLOGIAS E PROCEDIMENTOS ADEQUADOS AO CONVÍVIO 
PRODUTIVO COM A SECA  

1. RECURSOS HÍDRICOS 

1.1. Captação de água de chuva 
1.2. Poços amazonas  lençol freático 
1.3. Poços profundos  água subterrânea 
1.4. Açudes 
1.5. Barragem subterrânea 
1.6. Cisterna de placa 
1.7. Irrigação  método eficiente 
1.8. Indústria  uso eficiente 
1.9. Reuso (reaproveitamento) 
1.10. Proteção de encostas 
1.11. Preservação das matas ciliares 
1.12     Cobertura do solo (verde ou morta) 
1.13     Plantio direto (sem uso de máquinas) 
1.14     Dessalinização 
1.15     Procedimentos para potabilidade  físicos e químico 

2. RESERVA ALIMENTAR ANIMAL 

2.1.  Sistema CBL 
2.2.  Silagem 
2.3.  Fenação 
2.4.  Planejamento de rebanho 

3. ENERGIA 

3.1. Fontes alternativas (solar, eólica, biomassa)  
3.2. Geração (pequenas hidrelétricas) 
3.3. Distribuição 
3.4. Utilização combinada (gerador + energia elétrica) 

4. TRANSPORTES 

4.1. Estradas em boas condições de trafego 
4.2. Estradas suficientes para escoamento da produção 
4.3. Transporte Ferroviário 
4.4. Transporte hidroviário 
4.5. Transporte aéreo 
4.6. Portos 
4.7. Unidade de transbordo de produtos 

5. RESÍDUOS SÓLIDOS 

5.1. Coleta seletiva e reciclagem 
5.2. Coleta e disposição em aterro 
5.3. Exposto em local aberto 
5.4. Possibilidade de consórcio para tratamento 
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2.  ATIVIDADES ECONÔMICAS SUSTENTÁVEIS NA SUB-REGIÃO SEMI-ÁRIDA DO 
NORDESTE  

O objetivo das pessoas, ao desenvolverem uma atividade econômica, é obter meios para a 
sua subsistência e para o seu progresso, qualquer que seja a zona econômica onde elas atuam. O 
que todos desejam é a obtenção de uma renda que lhes permita manter e ampliar o seu padrão de 
consumo, bem como manter e ampliar o negócio do qual essa renda se origina. 

Desse ponto de vista, o semi-árido nordestino é uma sub-região geográfica cujas 
características15 tornam especialmente arriscadas muitas das atividades agropecuárias. Portanto, 
dentro de uma estratégia de geração de renda, as atividades rurais não-agrícolas são a primeira 
opção para a diminuição do risco.  

Há muitas atividades econômicas não-agrícolas que podem ser praticadas no semi-árido e, 
por não dependerem das condições climáticas, não sofrem o impacto direto das estiagens. A 
extração e o beneficiamento de minerais, por exemplo, é uma delas 

 

e não é por acaso que 
vemos tantas olarias no nosso interior. O artesanato é outra dessas atividades, que, por se 
caracterizar pela utilização predominante de mulheres e crianças, apresenta a vantagem de não 
concorrer com a mão-de-obra necessária para as atividades agrícolas cotidianas.  

Adicionalmente, pode-se mencionar a construção civil e a prestação de serviços, como a 
reparação de veículos, máquinas e equipamentos (conserto de bicicletas, manutenção de 
implementos agrícolas...), o pequeno comércio, o turismo rural e de eventos, a pequena 
agroindústria familiar etc. Todas constituem alternativas muito presentes no meio rural, ocupando 
o tempo de pessoas que se consideram agricultores (muito embora o sejam em tempo parcial) e 
ajudando a complementar a renda familiar16. 

Ao lado dessas atividades rurais não-agrícolas, evidentemente, estão 

 

como opção para a 
obtenção de renda - as atividades agropecuárias. Uma vez que todas elas dependem, em um grau 
muito forte, da disponibilidade de água, a sua prática no semi-árido termina por envolver um risco 
de produção razoável. Nesse ponto, convém chamar a atenção para o fato de que a prática das 
atividades agropecuárias 

 

diferentemente das atividades industriais - envolve pelo menos dois 
tipos de riscos: o primeiro é o risco de produção, o segundo é o risco de mercado. 

Quando se decide por plantar ou criar alguma coisa, o produtor rural não sabe se, ao cabo 
de alguns meses, logrará a produção desejada, posto que a ocorrência de condições climáticas 
insuficientes, inadequadas ou exageradas, podem prejudicar o desenvolvimento das plantas e dos 
animais. Esse é o risco de produção. Mesmo conseguindo produzir o esperado, não sabe se 
conseguirá vender a um preço remunerador aquilo que produziu 

 

esse é o risco de mercado. Na 
indústria, as condições de produção são comparativamente muito mais controláveis e pode-se 
dizer que o risco de produção praticamente não existe. 

As considerações que serão feitas doravante levarão em conta somente o risco de produção, 
ou seja, o que é mais factível no semi-árido mercê de suas condições de solo e clima (ou 
edafoclimáticas). Há que se ter em mente, antes de qualquer coisa, que o mercado é o guia para 
as atividades econômicas. Portanto, a prática das atividades agropecuárias no semi-árido tem que 
se guiar pelo que é possível fazer (ou menos arriscado) junto com o que é possível vender. 

Na raiz dos problemas da agropecuária do semi-árido está a disponibilidade de água. A 
água é indispensável para a sobrevivência das pessoas, dos animais e das plantas. Portanto, as 
propriedades rurais do semi-árido deveriam se assegurar da existência de água na quantidade e 
com a qualidade necessária para atender a esses três usos: para o abastecimento humano, para 
                                                

 

15 Podemos listar, como características do semi-árido, as seguintes: a) pluviosidade baixa e irregular, 
concentrada numa única estação de 3 a 5 meses de duração; b) temperaturas elevadas, com balanço hídrico 
(precipitação menos evapotranspiração) negativo durante boa parte do ano; c) insolação muito forte, com 
baixa umidade relativa; d) terrenos cristalinos, rasos, pouco permeáveis, sujeitos à erosão e de razoável 
fertilidade natural; e) predominância de vegetação de caatinga. 
16 Na verdade, os estudos mostram que essa renda vem se tornando cada vez mais importante no meio rural, 
chegando a superar aquela oriunda das atividades agrícolas. 
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uso dos animais e para o uso na agricultura, nessa ordem, vez que a agricultura consome 93,4% 
de toda a água doce do mundo (Tréllez Solis, 2000). A disponibilidade de água deveria ser 
assegurada por um período mínimo de 19 meses, que corresponde ao verão mais um ano de seca.  

(. . .) 
(Fonte: Banco do Nordeste do Brasil S.A.)    
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ANEXO X  TEXTO DE APOIO: AGENDA 21 LOCAL   

AGENDA 21 LOCAL  ORIENTAÇÕES GERAIS  

As etapas do processo a ser adotado pelo Farol do Desenvolvimento na construção das Agendas 
21 Locais, em consonância com Agenda 21 Brasileira, serão: 

1) Identificação de ações em curso no município e sensibilização das lideranças que deverão 
compor a Comissão da Agenda 21 (integrantes do Farol do Desenvolvimento), apresentando o 
que é, por que é importante e como deve ser construída a Agenda 21 do município. Essa 
comissão deverá ser formalizada, por meio de lei e regulamento.    

2) Nivelamento de conceitos, formação das comissões temáticas e programação de atividades de 
mobilização da comunidade e de formulação das propostas para compor o Plano de Ação (ao 
longo da Oficina Agenda 21 Local) 

3) Amplo debate com a população, a ser conduzido pelos integrantes do Farol do 
Desenvolvimento, para disseminar os conceitos e pressupostos da Agenda 21 Local, por meio 
de eventos, encontros, reuniões, cartazes, jornais, rádios... É importante a divulgação, 
também, nos eventos promovidos pelo Banco: Fóruns de Clientes, Agências I tinerantes, 
Programa Rádio Nordeste, Programas de Rádio. O Banco viabilizará folder para as lideranças e 
cartazes para afixar em locais estratégicos do município.  

4) O resultado de todo esse esforço inicial resultará em um documento Agenda 21 do Município 
X , cuja finalidade é sintetizar todo o trabalho construído pelos integrantes do Farol do 
Desenvolvimento. O documento estará no site do Farol do Desenvolvimento e sua estrutura 
abrangerá: 

a) Capa com a logomarca da Agenda 21 Local e identificação do município 

b) Índice 

c) Apresentação  

d) Contextualização 

e) Agenda 21 e o enfoque do Desenvolvimento Local Sustentável 

f) Processo de Construção da Agenda 21 Local 

g) Caracterização do Município 

h) Visão de Futuro 

i) Plano de Desenvolvimento do Município (2001-2010) 

j) Lideranças e Instituições participantes do processo.  

A montagem do Plano de Desenvolvimento Sustentável do Município para 2001-2010 deve estar 
baseada nas macroestratégias, adaptadas do modelo da Agenda 21 Global e Brasileira, quais 
sejam: 

a) Redução das Desigualdades Sociais 

 

Fortalecimento da cidadania  

 

Atingir meios sustentáveis de inserção econômica 

 

Oportunidades de trabalho  

 

Internalização  da renda gerada no município 

 

Programas de renda mínima e de segurança alimentar   

b) Proteção e promoção das condições de saúde humana 

 

Atendimento primário da saúde 

 

Controlar as moléstias contagiosas 

 

Reduzir a desnutrição infantil 



 
ANEXOS  175 

 
c) Oferta de educação compatível com as estratégias do desenvolvimento sustentável  

 
Desenvolvimento  sustentável no ensino fundamental 

 
Universalização do ensino fundamental 

 
Eficácia e qualidade do sistema de ensino   

d) Conservação e Gestão dos Recursos Naturais para o Desenvolvimento 

 
Regular o uso e a ocupação do solo  

 

Proteção e conservação das espécies da fauna e da flora 

 

Promover o controle de qualidade ambiental   

e) Conservação, criação  e gestão  de recursos hídricos (corpos d água) visando sua otimização 
para usos múltiplos 

 

Integrar o comitê da bacia no município  

 

Promover a segurança hídrica  
Conviver de forma sustentável com  a seca e as enchentes   

f) Infra-estrutura econômica e social que assegure a integração territorial e econômica  do 
município 

 

Necessidades de infra-estrutura   

   Envolver o município nas estratégias mesorregionais  

g) Promoção do desenvolvimento do meio rural e fortalecimento dos agronegócios mais 
vocacionados 

 

Ambiência favorável para as atividades agrícolas e não-agrícolas   

 

Modernização das atividades agropecuárias prioritárias  

 

Agropecuária  sustentável sob o ponto de vista ambiental, social e econômico   

h) Fortalecimento do papel do comércio, da indústria, da agroindústria, da mineração, do turismo 
e do artesanato  

 

Fomentar a modernização  das atividades prioritárias   

i) Fortalecimento e/ou criação de mecanismos que assegurem a sustentabilidade dos  perímetros 
urbanos do município 

 

Infra-estrutura básica para a população 

 

Práticas de urbanização e  de embelezamento 

 

Sustentabilidade econômica dos perímetros urbanos   

j) Execução e disponibilização de estudos técnico-científicos e de pesquisas tecnológicas sobre o 
município para acelerar seu  desenvolvimento sustentável 

 

Repassar para os centros de pesquisa as demandas   

k) Inserção social e econômica de grupos socialmente vulneráveis   

 

Conhecer a  realidade dos grupos socialmente vulneráveis  

 

Valorizar  os grupos socialmente vulneráveis   

l) Identificação e disponibilização das fontes e mecanismos de financiamento de projetos  e 
ações 

 

Disponibilizar os mecanismos de financiamento e políticas públicas  

 

Criar competências técnicas para captar recursos   
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m) Fortalecimento do sistema de apoio ao desenvolvimento e  os arranjos institucionais  para 
otimizar a transferência de tecnologia,  a capacitação  e  o  realinhamento institucional 

 
Viabilizar a presença dos órgãos governamentais de desenvolvimento 

 
Promover arranjos institucionais  

n) Promoção de capacitação técnica e conscientização da população para o desenvolvimento 
sustentável do município 

 
Criar competência técnica  

 

Conscientizar a população sobre o desenvolvimento sustentável   

o) Fortalecimento, criação e valorização de instâncias democráticas do município 

 

Conhecer as instâncias democráticas do município 

 

Viabilizar a existência de instâncias democráticas   

p) Criação e disponibilização de banco de dados para tomada de decisão focados no município 

 

Criar home page do município 

 

Criar banco de dados do município   

Orientações para Formalização da Comissão Agenda 21 Local  

Para instituição do processo de formalização da Comissão da Agenda 21, em cada município, 
orientamos os seguintes procedimentos:  

1) É necessário que a Câmara Municipal aprove projeto de lei (Modelo 1), o qual se transformará 
em lei após a sanção pelo prefeito e publicação. Cabe consulta à lei orgânica do município para 
verificar se projeto de lei dessa natureza pode ser de iniciativa de vereadores ou de iniciativa 
popular, consoante o admita a citada lei orgânica, ou se é privativo do prefeito municipal, ou seja, 
só o prefeito poderá apresentá-lo à Câmara para apreciação.   

2) Aprovada a lei, o prefeito municipal baixará decreto (Modelo 2) para a criação da Comissão que 
ficará encarregada de implementar as disposições da lei.  

3) Em seguida, a Comissão votará o seu regimento interno (Modelo 3), segundo o qual se 
orientará na execução das suas competências.   

(Fonte: Banco do Nordeste do Brasil S.A.)       

Nota da autora: os modelos mencionados não foram reproduzidos neste trabalho. 
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ANEXO XI  ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS   

SLIDES PARA APRESENTAÇÃO       

ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAISARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS

 

PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS 
PAPEL NA ECONOMIA

PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS 
PAPEL NA ECONOMIA

GeraGeraçãção de empregos o de empregos 

GeraGeraçãção de renda o de renda 

DistribuiDistribuiçãção de renda o de renda 

ContribuiContribuiçãção para o saldo da o para o saldo da 
balanbalançça comercial a comercial 

Espinha dorsal de economias locaisEspinha dorsal de economias locais

  

PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS 
DESAFIOS 

PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS 
DESAFIOS 

DifDifíícil acesso ao crcil acesso ao crééditodito

AusAusêência de fornecedores locais de ncia de fornecedores locais de 
insumos e componentesinsumos e componentes

Dificuldade de acesso a tecnologias, Dificuldade de acesso a tecnologias, 
algumas delas importadasalgumas delas importadas

Baixo nBaixo níível de inovavel de inovaçõções e de qualidade es e de qualidade 
dos produtos dos produtos 

Dificuldade de acesso a mercados, por Dificuldade de acesso a mercados, por 
falta de divulgafalta de divulgaçãção ou pelo alto custo o ou pelo alto custo 
da logda logíística de distribuistica de distribuiçãçãoo

 

PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS 
DESAFIOS 

PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS 
DESAFIOS 

Baixo nBaixo níível de informavel de informaçãção e o e 
conhecimentoconhecimento

Baixo poder de barganha, devido ao Baixo poder de barganha, devido ao 
pequeno poder de compra e reduzida pequeno poder de compra e reduzida 
parcela de mercadoparcela de mercado

Pouca iniciativa de aPouca iniciativa de açãção coletiva, para o coletiva, para 
aumentar as economias de escalaaumentar as economias de escala

Baixo nBaixo níível de qualificavel de qualificaçãção dos o dos 
recursos humanosrecursos humanos

Limitada inserLimitada inserçãção internacionalo internacional

  

PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS  
Como enfrentar a competição?

PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS  
Como enfrentar a competição?

ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS

COOPERAÇÃO
ENTRE EMPRESAS

SUPORTE
INSTITUCIONAL

CONECTIVIDADE COM AMBIENTE

 

ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS 
DEFINIÇÃO

ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS 
DEFINIÇÃO

Agrupamento ou aglomeração de Agrupamento ou aglomeração de 
empresas/produtores (de qualquer empresas/produtores (de qualquer 
porte) e instituições locais de apoio, porte) e instituições locais de apoio, 
que interagem, de alguma forma, na que interagem, de alguma forma, na 
produção de um dado produto ou produção de um dado produto ou 
serviço, integrando um mesmo elo serviço, integrando um mesmo elo 
(aglomeração horizontal) ou elos (aglomeração horizontal) ou elos 
diferentes (aglomeração vertical) da diferentes (aglomeração vertical) da 
cadeia produtivacadeia produtiva
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ARRANJOS PRODUTIVOS 
CARACTERÍ STICAS A PERSEGUIR
ARRANJOS PRODUTIVOS 

CARACTERÍ STICAS A PERSEGUIR

Intensa divisIntensa divisãão de trabalho entre as firmaso de trabalho entre as firmas
FlexibilizaFlexibilizaçãção de produo de produçãção e de organizao e de organizaçãçãoo
EspecializaEspecializaçãçãoo
MMããoo--dede--obra qualificadaobra qualificada
CompetiCompetiçãção entre firmas baseada em inovao entre firmas baseada em inovaçãçãoo
Estreita colaboraEstreita colaboraçãção entre as firmas e demais o entre as firmas e demais 
agentesagentes
Fluxo intenso de informaFluxo intenso de informaçõçõeses
Identidade cultural entre os agentesIdentidade cultural entre os agentes
RelaRelaçõções de confianes de confiançça entre os agentesa entre os agentes
Complementaridades e sinergiasComplementaridades e sinergias

 
ATORESATORES

Grupos de pequenas empresasGrupos de pequenas empresas
Pequenas empresas nucleadas por uma Pequenas empresas nucleadas por uma 
grande empresagrande empresa
Micro e pequenas empresas nucleadas por Micro e pequenas empresas nucleadas por 
uma muma méédia empresadia empresa
AssociaAssociaçõções de produtos e comercianteses de produtos e comerciantes
InstituiInstituiçõções de ensino e pesquisaes de ensino e pesquisa
InstituiInstituiçõções de suporte e servies de suporte e serviççosos
Entidades governamentaisEntidades governamentais
InstituiInstituiçõções financeirases financeiras
OrganizaOrganizaçõções nes nãão governamentaiso governamentais

  

Concentração geográfica de empresas 
atuando de forma independente

PRÉ-ARRANJOPRÉ-ARRANJO

 

ARRANJOS PRODUTIVOS       
DEFINIÇÕES

ARRANJOS PRODUTIVOS       
DEFINIÇÕES

AGRUPAMENTO EMERGENTE

Quando se observa no local a presença 
de empresas (de qualquer porte) com 
características em comum (por exemplo, 
uma definição setorial comum), que 
possibilite o desenvolvimento da 
interação entre seus agentes, a presença 
de instituições como centros de 
capacitação profissional, de pesquisa 
tecnológica etc., bem como de atividade 
incipiente de articulação ou organização 
dos agentes locais.

  

ARRANJO EMERGENTE - IARRANJO EMERGENTE - I

Pequenas empresas nucleadas por uma 
grande empresa

 

ARRANJO EMERGENTE - IIARRANJO EMERGENTE - II

Aumentam as interligações
Atração de empresas de serviços

  

ARRANJOS PRODUTIVOS       
DEFINIÇÕES

ARRANJOS PRODUTIVOS       
DEFINIÇÕES

AGRUPAMENTO MADURO

Agrupamento ou aglomeração de 
empresas em que há transações e 
interações entre seus agentes, com a 
presença de instituições de pesquisa e 
desenvolvimento (P&D), possibilitando a 
criação de externalidades positivas, mas 
limitadas pelo baixo grau de coordenação, 
com existência de conflitos de interesses 
e/ou desequilíbrios.

 

ARRANJO MADUROARRANJO MADURO

Interação com instituições de ensino na 
qualificação da mão-de-obra

  

Atividades  
complementares 

Instituição 
de Ensino 
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ARRANJOS PRODUTIVOS       
DEFINIÇÕES

ARRANJOS PRODUTIVOS       
DEFINIÇÕES

AGRUPAMENTO AVANÇADO

Agrupamento maduro com alto nível 
de coesão e coordenação entre os 
agentes, possibilitando ganhos de 
externalidades para as empresas 
através da cooperação e aprendizado 
tecnológico e comercial.

 
ARRANJO AVANÇADOARRANJO AVANÇADO

Fortes níveis de interligaçãoAtividades 
complementares

  

COMO IDENTIFICAR UM ARRANJO 
PRODUTIVO 

COMO IDENTIFICAR UM ARRANJO 
PRODUTIVO 

GEOGRAFIA
Empresas e instituições numa mesma região, 
desenvolvendo uma mesma atividade 

CULTURA
Um arranjo pode ser originário de uma 
tradição histórica da região em uma atividade

COMPETIÇÃO E COOPERAÇÃO
As empresas colaboram umas com as outras 
na melhoria de processos, ao mesmo tempo 
em que competem no mesmo nicho de 
mercado

 

COMO IDENTIFICAR UM ARRANJO 
PRODUTIVO 

COMO IDENTIFICAR UM ARRANJO 
PRODUTIVO 

RELACIONAMENTOS
A intensidade do arranjo produtivo depende 
do nível de interação entre as empresas

INSTITUIÇÕES DE APOIO
Ao redor do arranjo existem instituições que 
poderão funcionar como  estimuladores e 
catalisadores do processo

COMPETITIVIDADE
Bens e serviços com preços inferiores e 
qualidade superior aos concorrentes externos 
ao agrupamento

  

COMO TRANSFORMAR ARRANJOS 
EMERGENTES EM AVANÇADOS   

COMO TRANSFORMAR ARRANJOS 
EMERGENTES EM AVANÇADOS   

Aumentar a qualidade do(s) produto(s) já
produzido(s) na Região

Elevar a capacidade produtiva das 
empresas 

Explorar novos nichos de mercado

Reorganizar a produção

Estabelecer novas relações entre as 
empresas e destas com as instituições 
locais

 

COMO TRANSFORMAR ARRANJOS 
EMERGENTES EM AVANÇADOS   

COMO TRANSFORMAR ARRANJOS 
EMERGENTES EM AVANÇADOS   

Atrair elos da cadeia produtiva anteriores e 
posteriores à atividade tradicionalmente na 
região 

Promover o surgimento de produtos, setores e 
capacitações complementares na região

Suprir as necessidades de avanços 
tecnológicos

Promover a coordenação do processo de 
capacitação

     

**** 
(Fonte: Banco do Nordeste do Brasil S.A.) 

Instituição de 
Ensino 

Agentes 
financeiros 
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ANEXO XII  PARTICIPANTES DO FAROL DO DESENVOLVIMENTO EM  
SIMÃO DIAS  

PARTICIPANTES 

Prefeitura de Simão Dias  

Câmara de Vereadores 

EMDAGRO  Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe 

EMPATEC  Empresa de Planejamento e Assistência Técnica 

PROATEC  Projetos e Assistência Técnica S/C Ltda. 

Associação Comunitária Nossa Senhora da Conceição 

Associação Comunitária Santo Antonio 

Associação de Desenvolvimento Comunitário da Colônia Governador Valadares 

Associação de Desenvolvimento Comunitário do Povoado Aroeira II 

Associação de Desenvolvimento Comunitário do Povoado Galho Cortado 

Associação de Desenvolvimento Comunitário do Povoado Lagoa Seca 

Associação de Desenvolvimento Comunitário do Povoado Pastinho 2 

Associação de Desenvolvimento Comunitário do Povoado Pau de Leite 

Associação de Desenvolvimento Comunitário do Povoado Pau Ferro 

Associação de Desenvolvimento Comunitário do Povoado Pirajá 

Associação de Desenvolvimento Comunitário dos Moradores do Bairro Bonfim de 
Baixo 

Associação de Desenvolvimento Comunitário dos Moradores do Povoado Aperto de 
Pedra 

Associação de Desenvolvimento Comunitário dos Moradores do Povoado Aroeira 

Associação de Desenvolvimento Comunitário dos Moradores do Povoado da Pedra 

Associação de Desenvolvimento Comunitário dos Moradores do Povoado Jenipapo 

Associação de Desenvolvimento Comunitário dos Moradores do Povoado Raposa 

Associação do Ponto de Assentamento Quingibe/Floresta 

Associação dos Produtores Rurais Fruto da Terra 

Carlos Silva Fontes  ME 

Escola de Primeiro Grau Antonio Joaquim Santa Rosa 

Escola de Primeiro Grau Pierre Freitas  

Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Santana LTDA  ME 

Igreja Universal do Reino de Deus 

Rafael Carvalho Empreendimentos Agropecuários Ltda. 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Simão Dias 
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ANEXO XIII  QUESTIONÁRIOS   

QUESTIONÁRIO PARA OS PARTICIPANTES DO FAROL DO DESENVOLVIMENTO   

1) Que recursos naturais são encontrados na sua comunidade/povoado? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________  

2) Que atividades são mais representativas na localidade? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________  

3) A comunidade participa ou participou de algum programa/projeto de cooperação 
intercomunitário? (  ) sim   (  ) não 
Se sim,  qual?  ____________________________________________________________  

4) Foram estabelecidas parcerias para viabilizar o desenvolvimento da localidade? 
(  ) sim   (  ) não 
Se sim, entre quem e com que finalidade? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________  

5) Foram analisadas/aproveitadas as maneiras próprias locais de realizar atividades 
produtivas?  
(  ) sim   (  ) não 
Se sim, quais? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________  

6) A comunidade está inserida na cadeia produtiva? (  ) sim  (  ) não 
Se sim, qual? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________  

7) No seu entendimento está faltando algum elo da cadeia produtiva? (  ) sim  (  ) não 
Se sim, qual? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________  

8) Houve negócios concretizados no espaço oportunidade de negócios na internet? 
(  ) sim  (  ) não  

9) A comunidade criou técnicas locais mais adequadas à co-existência com o meio 
ambiente de forma sustentável? (  ) sim  (  ) não 
Se sim, quais? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________  
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10) Quais conhecimentos sobre a realidade ambiental de Simão Dias foram aproveitados 
na comunidade? 
(  ) acumulação de água (  ) distribuição/utilização de água 

(  ) proteção dos mananciais (  ) tratamento de água 

(  ) atividades adequadas ao semi-árido (  ) evitar desperdício de energia 

(  ) fontes renováveis de energia (  ) tratamento do solo 

(  ) adubação orgânica (  ) manejo de rebanhos 

(  ) sistema integrado caatinga-buffel-leucena (  ) conservação de forragem 

(  ) reserva alimentar estratégica para o gado (  ) vegetação nativa com potencial 

forrageiro  

11) Houve parcerias nos novos enpreendimentos? (  ) sim  (  ) não 
Se sim, quais? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________  

12) O senhor/senhora tem conhecimento do Plano Municipal de Desenvolvimento 
Sustentável? 
(  ) sim   (  ) não     

QUESTIONÁRIO PARA NÃO-PARTICIPANTES DO FAROL DO DESENVOLVIMENTO   

1) Qual sua atividade principal? ________________________________________  

2) Quantas reuniões do Farol do Desenvolvimento o senhor/senhora participou?  
(  ) nenhuma   (  ) de 1 a 3   (  ) de 4 a 6   (  ) de 7 ou mais  

3) Como tomou conhecimento das reuniões promovidas pelo Farol do Desenvolvimento? 
(  ) não tomou conhecimento   (  ) ouviu dizer   (  ) através de agentes do Programa  

4) Como tomou conhecimento sobre as decisões e resultados das reuniões? 
(  ) não tomou conhecimento   (  ) ouviu dizer   (  ) através de agentes do Programa  

5) Após o Programa Farol do Desenvolvimento o senhor/senhora percebeu no município 
de Simão Dias alguma mudança no trato com: 
(  ) recursos hídricos    (  ) reserva alimentar animal    (  ) atividades econômicas 
(  ) não percebeu nenhuma mudança  

6) Tem conhecimento do Plano Municipal de Desenvolvimento Sustentável? 
(  ) sim   (  ) não  

* * * * * *  


