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GRANDES 
EMPREENDIMENTOS 

ATUAÇÃO DO GVCES EM 
DESENVOLVIMENTO 

LOCAL    

Programa de 
Desenvolvimento Local 
 

(2006) 

Projetos em campo 

Articulação empresarial 

Juruti Sustentável/ 
Indicadores de Juruti 

Plano de DL para a 
região do AHE Jirau 

Monitoramento das 
condicionantes do AHE 
Belo Monte 

Iniciativa empresarial 
IDLocal 



Modelo de 

Desenvolvimento Local | 

Indicadores de Juruti 

Juruti | Pará 

Alcoa | Funbio 

2008 -
2012 

Projetos em campo 



Modelo de Desenvolvimento Local | 

Fundo de Desenvolvimento Local 

Região do AHE Jirau | Rondônia 

ESBR 

2009 -
2011 

Projetos em campo 



Indicadores de Belo Monte: eficácia e 

efetividade de 6 condicionantes; 

mapa dos caminhos   

Altamira | Pará 

Câmara Técnica de Monitoramento 

das Condicionantes/ PDRSX 

2014 -
2015 

Projetos em campo 



CONDIÇÕES FUNDAMENTAIS: 

 

 Participação efetiva e informada 

 Aferição do recorte territorial 

 Diálogo com a realidade 

 Definição da governança e 

financiamento 

 Internalização 

Condições e ferramentas 

FERRAMENTAS 

 

 Articulação com políticas públicas 

 Espaços de articulação e informação 

pública 

 Indicadores para monitoramento do 

desenvolvimento 

 Fundo de desenvolvimento 

 Políticas e processos empresariais 



2013 -
2015 

Articulação empresarial 



Entraves:  
 

 capacidades institucionais municipais 
 articulação empresas - políticas 

públicas 
 timing: curto X longo prazo 
 financiamento da governança (espaço 

de participação social, instrumento 
financeiro) 

 governança local, espaços de 
participação social 

 protagonismo do setor privado, 
"balcão de atendimento" 

Oportunidades:  
 

 abordagem territorial 
 governança local 
 monitoramento do desenvolvimento - 

controle social 
 articulação empresarial com políticas 

públicas 
 abordagem de cadeia de valor 
 "hotspots": C-A, povos tradicionais, 

deslocamentos/migração, 
desmatamento autorizado 

O que aprendemos até aqui... 



Como Centro de Estudos, queremos:   
 

 aprender com experiências práticas da relação empresas-desenvolvimento 
local (DL) e problematizar "lições aprendidas“ 

 problematizar e, ao mesmo tempo, propor diretrizes empresariais para 
atuação em DL por meio da construção coletiva 

 contribuir para a articulação de atores no âmbito do DL 
 

  Construção coletiva de um "standard", um "protocolo" para a 
atuação de empresas em territórios brasileiros (Amazônia, Brasil) 

Como desejamos contribuir 


