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I • ANTECEDENTES E JUSTIFICATIVA 

O Programa Integrado de Desenvolvimento da Regi~o 
Noroeste do Brasil - POLONORDESTE - foi c~iado pelo Decreto 
ng 66.029, de 27/05/81. Sua execu~~o deveria ocorrer no 
período de 1981 a 1985, com área de abrangência ao longo da 
BR-364, que liga as cidades de Porto Velho, em Rondônia, a 
Cuiabá, em Mato Grosso. A pavimenta~~º dessa rodovia 
constituia-se na aç~o básica do POLONOROESTE e consumiu 42X 
dos recursos financeiros do Programa, cujos objetivos 
maiores eram: 

a) integra~~º nacional, favorecendo a redu~~o das 
diferen~as de desenvolvimento inter e intra-regional, 
através da pavimenta;~o da rodovia Cuiabá-Portc Velha e 
desenvolvimento sócio-econômico ordenado da érea de 
influência da rodovia, levando em conta a prote;~o do 
meio-ambiente e da popula;~o i~digena da regi~o; 

b) promo~~o da adeqµada ocupaç~o da regi~o, absorvendo 
popula<;:~es economicamente marginalizadas em outras 
regi~es, conjuntamEnte c:om o aumento da produ;~o 
agrtcola e da renda da ragi~o. 

' '-' 
A Coordena<;:~o Geral do POLONOROESTE foi confiada à 

Superintendência do Desenvolvimento da Regi~o Centro-Oeste 
SUDECD, 6rg~o vinculado ao Ministério do Interior - MINTER, 
embora a e>:ecLt<;:~O das a;eies dos diversos c:omponentes 
estivesse espalhada por de~enas de 6rg~os da esfer~ federal 
e estadual. A c:omp~tibili2a~~o das açeies desenvolvidas por 
esses 6rg~os, quase sempre complementares, constituiu-se~ 
desde o inicio, em um desafio diffcil de ser enfrentado. 

Para alcan~ar o desenvolvimento harmónico da regi~o, o 
Programa previa a existência de a;~es em pesquisa e eHtens~o 
rural, sa~de e educa;~o. crédito rural, organiza;~o de 
produtores e comerciali~a~~o da produ~~o. Também deveriam 
ser ~ealizadas a delimita~~º e a demarca~~º de áreas 
indígenas, bem como a preserva~~º das reservas florestais, 

No final de ano de 1984, uma Miss~o de Avalia~~º de 
Meio-Termo foi realizada pelo Banco Mundial. Uma série de 
problemas foi detectada na execu;lo de diversos componentes, 
problemas que de resto jé constavam de relatórios de missbes 
de avalia~~º anteriores. 

Embora os investimentos complementares à pavimenta~~º 
da rodovia BR-364 tivessem sido previstos para proporcionar 
a explora~~º ordenada da regi~o, o que se constatou foi que 
o desmat~mento da floresta atingiu níveis drásticos, as 
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áreas indígenas e as áreas de preservaç~o foram invadidas e 
a malária e outras doen~as tropicais atingiram niveis 
alarmantes. 

Em 1986, um parecer técnico elaborado pela FAO-Program~ 
de Cooperaç~o com o Banco Mundial, a pedido desse Banco, 
propOs medidas destinadas a contribuir para a melhoria do 
desempenho dos diversos componentes de POLONOROESTE. Esse 
mesmo parecer considerou necessária a exist~ncia de um 
processo de assessoramento de longa dura~~º para cada 
componente com problemas de execu;~o. Esse trabalho de 
coopera~~º técnica deveria ser realizado por especialistas 
de reconhecida capacidade e cem experiência em programas de 
desenvolvimento similares. Os componentes que deveriam 
receber esse assessoramento seriam os relacionados com a 
proteç~o do meio-ambiente, assuntos indígenas, pesQuisa e 
extens~o rural, crgan12a~lo de produtores, saúde e educa~~º 
rural e, finalmente, administraç~o do ~regrama de forma 
global. 

1 '-' 
A partir da aceita~~º' por parte das autoridades 

brasileiras, da necessidade da existência de um 
assessoramento intensivo aos componentes do POLONOROESTE que 
detinham problemas de execu;~o, a SUDECO passou a tomar as 
medidas necessárias à sua concretiza~~o. Foram feitas 
diversas tentativas para obter coopera;~o técnica. Primeiro 
tentou-se o IICA, mas e custo era muito alto e esta 
institui;~o n~o contava com uma estrutura técnica ade~uada. 
Depois tentou-se uma licitaç~o para a qual foram convidadas 
várias universidades e institui~~es de coopera;~o nacionais 
e internacionais. A proposta inicial contemplava a 
coordena;~o do PNUO em toda a érea do projeto, sendo a 
execu;~o feita diretamente através do Governo. No entanto, o 
PNUD n~o tinha condi~~es de recrutar os técnicos necessérios 
cobrindo todas as especialidades. Em conseqüência, foi 
Mreparada outra proposta, cuja execu;~o foi confiada à 
F.A.O. 

t r 
t 

O Projeto . de Coopera~~º Técnica foi inicialmente 
assinado em 03/11/87, entre PNUD/FAO/ABC-MRE/SUDECO, 
~r~vendo-se o inicio dos trabalhos para 01/01/88. Em 
l~/03/88, foi assinada a Revis~o B, que, de fato, constituiu 
~ documento-base do Projeto. Os recursos financeiros tot~is 
~~~abelecidos no or;amento completo do Projeto alcan~avam a 

/ cifra de US$ 2.305.730.00. 

O Projeto previa a existência de 13 peritos nacionais e 
internacionais sediados em Porto Velho e Brasília, ~om 
deslocamentos t~mbém a Cuiabá. Um dos ~eritos internacionais 
seria e Diretor Internacional do Projeto, o qual chefiaria a 
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equipe de peritos, cooperando com o Diretor Nacional na 
coordenaç~o e execuc;~o conjunta das atividades. 

Foram elaborados Termos de Referencia par. cada perito, 
determinando suas fun;~~s e as aç~es que deveriam 
desenvolver. Estava também estabelecido que os técnicoE 
brasileiros envolvidos na execuç~o do POLONOROESTE, em 
número pré-determinado, formariam a contraparte nacional e 
receberiam dos peritos treinamento em serviço. 

O Projeto teve como marco referencial o mesmo objetivo 
do ProgramQ POLONDROESTE, transcrito no ti~m--!~! deste 
relatório. Estabeleceram-se quatro objetivos imediatos, a 
seguir indicados: 

. ~· ! 

a) formular e implantar uma 
estruturas e sistemss 
Programa; 

propo~ta para 
de coordenac;~o 

aper.feiçoar as 
e gerência do 

b) estabelecer instrumentos e métodos de planejamento para 
o desenvolvimento regional e agrícola, inclusive a 
nível operativo, em harmonia com a prote;~o ambienfal e 
florestal na área total do Programa; ' ' 

~ 1 
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i 

e:) avaliar os problemas e os avani;os relac:iorados com a 
protei;~o ambiental e florestal na área do Programa e 
elaborar propostas e instrumento5 de planejamento e 
acompanhamento das ai;ôes futuras; e 

' ,_ I' s 
í 
L 

d) reforc;-ar a capacidade operativa do Programa 
POLONOROE:STE pcl.r .a a e>: ec:uc;~o de suas atividades em 
matéri~ de produ;~o agr:Cc:cla; pr-otei;~o e manejo dos 
rec:ur-sos na.tLtrai s; organi2aç~o de produtores e 
trabalhadores rurais; desenvolvimento e proter;:~o de 
comunidades indigenas; e servii;os sociai5 básicos. 

O Projeto determinava para cada um desses objetivos 
imediatos os critérios de êxito correspondentes, destinados 
à sua avali~;~o. Especifi~ava também os resultados esperados 
em rel~~~o ~ cada objetivo e seus respectivos critérics d~ 
êxito. 

Por oc:asi~o da realiza~~º da presente Miss~o de 
Avalia;~o, Já havia sido acertada uma prorroga~~º de qu~tro 
meses para o Projete, deslocando seu término para abril/~O. 

A presente Miss~o de Avalia~~º do BRA/87/037, 
resultante de Reuni~o Tripartite do Projeto, reali%ada em 
Brasilra, em maio de 1989, teve os seguintes objetivos: 
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a> exame da eficácia do Projeto, com vistas ao alcance de 
seus objetivos especifico$; 

b) identifica~~º dos principais fatores que limitaram ou 
favoreceram e alc~nce dos objetivos e resultados 
esperados do Projeto; 
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e> formula~~º de recomenda;~es específicas, de ordem 
técnica e operacional, para melhorar a execu;~o do 
Projeto BRA/87/037, bem como para elaborar· e 
ímplementar a coopera;~o técnica em novos projetos de 
desenvolvimento rural na Ama%6nia, particularmente nos 1/ 
estados de Rondônia e Mato Grosso. 

- 
Com a finalidade de balisar a avalia;~o desses 

objetivos, colocou-se que a Miss~o de Avalia;~o deveria 
prestar ~speciel aten;~o • trés conjuntos de a$pectos: 

i) verificar se a formula;~o e a execuç~o dos planos de 
trabalho do Projeto foram adequados e de conformidade 
com os objetivos _do documento do Projeto e se os 
resultados previstos foràm ~tingidos; 

ii) analisar os· fatores que afetaram o andamento de 
Projeto, proçurando estimar em que medida cada fator 
influiu em sentido positivo ou negativo na consecu;~o 
dos objetivos propostos; 

i_ii) analisar as realizaçees do Projeto em termos de sua 
contribui;~o: 

ao aumento da capacidade de execu;~o nacional para 
promover uma ocupa~~º ordenada e auto-sustentada 
de longo prazo da floresta amazônica; 

à disponibilidade e ao uso de metodologia5 de 
programa~~º e gest~o do desenvolvimento da 
floresta amazonica que, ao levar em conta fatores 
demogr~ficos, agroecológicos, econômicos e 
sociais, permitam atender as necessidades dos 
pequenos produtores; 

à capacita~~º do pessoal nacional. 

1.4 - Comeonentes_e_método_de_trabalho_da_Miss~o 

No àmbitc desse balisamento, a Mi&s~o de Avalia~~º' no 
periodo de 28 de novembro a 14 de de~embro de 1989, fez um 
amplo trabalho para a coleta de dados e informa~~es que lhe 
permitissem ~umprir seus propósitos. Essa metodologia de 
trabalho implicou em três tipos de atividade. A primeira, 
mais abrangente, envolveu uma sucess~o de entrevistas com 
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pessoas que, de alguma forma~ estiveram envolvida~ na 
formula~~º e execuç~o do Projeto, incluindo desde 
autoridades ministeriais e técnicos da SUDECO em Brasili~, 
até o pessoal de campo e grupos de produtores em Mato Grosso 
e Rondônia. A segunda foi ccnstituida pela coleta e exame de 
material escrito, principalmente relatórios e outros 
documentos relativos ~ execu~~o do Projeto. Finalmente, a 
terceira foi representada pelas discuss~es e troca de idéias 
ocorridas entrê os próprios participantes da Miss~o. O 
detalhe das atividades realizadas nesta fa»e e espeéifica~~o 
das pessoas e institui~~es contatadas encontram-se no 
Anexo 1. 

Numa segunda etapa, a partir da análise dos elementos 
reccpil~dos e. prepara~~º das vers~es preliminares relativas 

_ aos diversos ~spectos considerados na avalia~~º, a Mies~o 
voltou a reunir-se em Brasília, no periodo de 22 a 26 de 
janeiro de 1990, para a consolida~~º dos trabalhos, 
elabora~~º definitiva e apresenta~~º do Relatório Final. 

A Miss~o fo~ integrada pelos seguintes técnicos em 
representai~º das Parte~ que se indicam: 

Manoel Cabral de Castro 
Gerson Gomes 

- Luis Antonio da Cunha Viana 

F'NUD 
- FAO 

Governo brasileiro <ABC/MRE> 
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II. DINAMICA DA OPERACIONALIZAÇ~O DO PROJETO 

2.1 - Qegc:t.~oi92S~-~--citmg_g§ __ tns2c2er2i~9-ºQ!_ioã~meã 
:t.tfO!!:Eê 

Na implementa~~º do Projeto de Coordena~~º 
Técnica, inegavelmente o primeiro óbice com o qual se 
defrontou a F.A.O. foi quanto à constituiç~o da equipe de 
peritos. 

Em primeiro lugar, em termos globais, n~o foi 
possivel integrar a equipe nas datas previstas 
(janeiro/mar~o de 1998). A maioria dos peritos nacionais e 
internacionais foi incorporada no periodo abril/julho de 
1988. Neste último més, 8 dos cargos previstos no documento 
do Projeto haviam sido preenchidos, ficando pendentes as 
contrata~~es dos peritos nas áreas de Manejo de Parques e 
Reservas (materializada em agostc/88), ~lanificaç~o 
Operativa Setorial (materializada em setembro/88), Assuntos 
Indígenas,- Pesquisa e Extens~o e Sa~de. 

, 

Em segundo lugar, alguns dos peritos contratados, 
por problemas de diversa nature~a - dificuldades de 
adaptaç~o, condi~~es de trabalho insatisfatórias, problemas 
familiares, outros compromissos, acidentes, etc. - n~o 
aceitaram a extens~c de seus contratos, o que repercutiu 
evidentemente sobre o desenvolvimento e continuidade dos 
trabalhos. Em um dos casos, o perito renunciou 6 mese$ antes 
da finalizaç~o do seu contrato. Estes problemas afeta~am as 
áreas de Macro-planifica~~º Ambiental, Ordenamento e 
Aproveitamento Florestal, Manejo de Parques e Reservas, 
Planifica;~o Operativa (RO) e Educa;~o Rural. Com exce;io da 
área de Macro-planificai~º Ambiental, em todos os demais 
casos a permanência dos peritos foi de 12 meses. 
Dificuldades de recrutamento - devido inclusive ao curto 
periodo remanescente e à proximidade da data previste 
inicialmente para a finaliza;~o do Projeto - inviabilizaram 
o preenchimento dos cargos vagos na área florestal. No que 
se refere à área ambiental, a F.A.O. aparentemente n~o 
conseguiu identificar substitutos disponíveis com o nivel de 
qualifica;~o exigido. !/ O Projeto recorreu a servi<;os de 
consultores de curto prazo para cobrir algumas das 
necessidades mais prementes nesta esfera. Contudo, a 
auséncia de um perito permanente constituiu, sem dúvida, uma 
séria limitaç~o ao desenvolvimento das atividades previstas. 
Nos demais casos - Planificaç~o e Educa~~º Rur~l- 

~· 
' 

·O 

!/ Um candidato identificado foi enviado a Brasília pela F.A.O, 
para ser entrevistado pela Coordena<;~o Nacional e p~la 
Oi rec;:~o Internacional , a>.s qu e í s o c:onsi derar"1ãlm n~o adeqL1ado 
para o cargo. 
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programou-se cobrir parcialmente o período complementar com 
consultorias de curto prazo. 

Em terceiro lugar, alguns cargos n~o foram 
preenchidos <Pesquisa Aplicada e Extens~o Rural e Saúde ~m 
Zonas Tropicais) ou o foram com um atraso muito grande 
<Assuntos Indígenas). No caso da Pesquisa e Extens~o foram 
identificados cinco candidatos, dos quais dois foram 
descartados tecnicamente ou pela F.A.O. ou pela Coordena~~º 
Nacional. Os outros três, por diversas raz~es - problemas 
familiares, doen~a cu demora no processamente do contrato 
desistiram quando estava avan;ado o ciclo de contrata;~o. O 
cargo de Saóde, inicialmente a ser preenchido pela OMS, foi 
posteriormente reclassificado, passando a integrar a linha 
de peritos nacionais. Dos 24 meses previstos, utilizaram-se 
somente três em uma consultoria de curto prazo. Uma das 
raz~es deste baixo indice de aproveitamento, além dos 
atrasos burocráticos iniciais, foi a )mpossibilidade do 
técnico identificado - de excelentes qualifica~ees - poder 
assumir compromissos por períodos mais longos. Finalmente, 
no caso de assuntos indígenas, a sensibilidade do tema e o 
envolvimento de instências alheias ao Projeto dificultaram a 
aprova~~º dos candidatos identificados, primeiro pela F.A.O. 
e posteriormente, com a reclassifica~~º do cargo, 
localmente. Em conseqtlência destas dificuldades, o cargo só 
foi preenchido em fevereiro de 1989. 

Em quarto lugar, a contratai~º de consultores de 
curto prazo foi,·em alguns casos, demorada, em fun~~o d~s 
práticas excessivamente centralizadas adotadas no inicio, 
que seguiram o mesmo padr~o utiliiado pela F.A.O. para o 
recrutamento dos peritos internaciohais do Projeto. ~/ A 
adoç~o deste padr~o, que no caso dos técnicos permanentes 
pode justificar-se pela necessidade de ampliar a base de 
escolha e minimizar os riscos de uma sele;~o equivocada, 
inflexibili:a a gest~o dos componentes técnicos de curto 
prazo, debilitando, em conseqüência, a capacidade do Projeto 
para dar respostas oportunas aos problemas que surgem 
durante o próprio processo de execu~~o. Contudo, esta 
dificuldade foi parcialmente sanada mediante a autoriza~~º 
dada pela sede da F.A.O. para a contrata~~º direta de 
consultores nacionais por um periodo n~o superior a três 
meses. 

\. 

1 
! 

i1 Os peritos internacionais s~o recrutados pela sede central 
da F.A.O. • em Roma. O ciclo de contrata~~º - identifica~~º' 
análise e sele~~º de candidatos, submiss~o ao Gove~no para a 
respectiva aprecia~~º e aprovaç~o e formaliza~~º do contrato 
com o profissional selecion~do - -tem uma dura;~o, em 
condi~~es normais, de aproximadamente três meses. 

1 
! 

1 
' 

a 



1 
;~~ ., 

Em sintese, houve as deficiências relev.ntes no 
ritmo e oportunidade de incorpora~~º dos insumos t~cnicos, 
tanto no que se refere às contrata;~es internacionais quanto 
às nacionais. Estas deficiências foram dominantemente de 
caráter localizado, afetand~ um dos componentes centrais do 
Projeto - a área florestal e ambiental. Contudo, em termos 
globais, o atraso inicial na integra~~º do grosso da equipe 
técnica n~o parece ter sido a causa principal dos 
desequilíbrios no processo de execu~~o. Mais importantes que 
este atraso foram, sem dúvida, o n~o preenchimento dos 
cargos de Pesquisa/Extens~o e de Saúde e a n~o substitui~~º 
oportuna dos peritos das áreas florestal e ambiental. 

Além dos imprevistos e situa~~es fora do controJe 
do Projeto, ocorridas em àlguns casos especificos, ji 
comentados anteriormente, estas defi~iências n~o s~o e.lhei~s 
a outros três fatores: i) as dificuldades de recrutamento 
associadas· às exigências, em ·termos de qualific:aç~o e 
experiência profissional dos peritos, impostas pela natureza 
e c:ondi~~es do trabalho a ser realizado vis-à-vis os 
relativamente menores atrativos oferecidos pela principal 
s~de do Projeto, ~m Porta Velho; ii) falta de um~ 
programa~~º realista da incorpora~~º dos insumos técnic:os, 
que tivesse em conta os prazos necessários para assegurar a 
c:onsi stênc: ia do processo de rec:n.itamento e ant.ec:i passe cS\s 
medidas para sua agilizai;:~o; iii) a falta de uma maior 
flexibilidade burocrática para a busca de &olu;ees 
alternativas face às dificuldades surgidas, especialmente no 
caso das áreas florestal e ambi~ntal. 

2.2 - 

Com exce~~o de dois casos extremos - Macro 
planifica;~o Ambiental e uma consultoria em Unidades 
Produtivas e Sistemas de Informa;~o - as opini~es recolhidas 
pela Miss~o sobre a utilidade da assist~ncia técnica 
prestada e sobre a qualidade e competência técnica dos 
peritos e consultores contratados foram, em geral, bastante 
favoráveis. Mesmo no ~ue se refere aos peritos em 
Ordenamento Florestal e em Manejo de Parques e Reservas, que 
aparentemente tiveram maiores dificuldades para adaptar-se e 
desenvolver as atividades programadas, n~o foram lev~ntadas 
restri;~es à sua capacidade técnica. Com rela~~º aos peritos 
e consultores que permanecem em fun;~es e àqueles que 
ocuparam os cargos de Saúde e Educa~~o, existe um amplo 
reconhecimento, particularmente por pa~te do corpo técnico 
mais diretamente envolvido nas tarefas em que os mesmos 
participaram, sobre seu elevado grau de qualifica;~o 
profissional, compromisso e dedica;~o ao trabalho. 

Isto significa que, de maneira geral, os peritos e 
consultores foram bem selecionados para o tipo de atividade 
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que deveriam realizar, inclusive do ponte de vista de sua 
capacidde de trabalhar em condiç~es nem sempre favoráveis do 
ponto de vista institucional e material. Os casos de 
inadapta~~o ou de relativa incapacidade do perito para 
manejar as dificuldades encontradas limitaram-se basicamente 
à área florestal. A qualidade e adequa~~º da equipe técnica 
n~o parece ter constituído, nestas circunstancia~, uma 
restriç~o de peso à eficácia global do Projeto para alcan~ar 
seus resultados e objetivos específicos. 

Como irá ficando explícitQ ao longo desta análise, 
o n~cleo da quest~o da eficácia vincula-se fundamentalmente 
aos asp~ctos de aproveitamento e assimilaç~o da assisténci~ 
técnica. Sobre os mesmos .incide uma série de fatores, dos 
quais os mais relevantes slo, sem dúvida, aqueles ligados às 
cara~terístic:as e din~mica do ma~co institucional dentro do 
qual te~ operado o Projeto. 

Em sintese, é parecer da Miss~o que, apesar das 
dificuldades assinaladas no item anterior e das 
insuficiências verificadas em alguns setores, foi possível 
construir, progressivamente, uma equipe tecnicamente 
competente e com elevado sentido de responsabilidade, cuja 
experiência, capacidade e familiaridade com os problemas da 
regi~o podem reRresentar uma contribui~~º importante ao 
desenvolvimento dos trabalhos de coopera~~º técnica numa 
eventual nova fase do Programa POLONOROESTE. 

;?. 3 ln~~Ci~Q-~9-E~9l!te_Qê§ __ inãtit~i~~~§_QêSiQD!!ã_2ê 
c:ontraeartidt=l. 

O documento do Projeto previa que os técnicos 
contratados trab~lhassem diretamente junto à coordena~~º do 
Programa tanto ao nivel nacional como estadual. A maior 
parte da equipe técnica teria sede em Porto Velho, mas suas 
responsabilid~des estendiam-se também ao Estado do Mato 
Grosso. As atividades desenvolver-se-iam sob a supervis~o 
direta da Dire~~o Internacional do Projeto, sendo a 
articula~~º dos pe~itos com os organismos nacionais definida 
ou mediada pelo Plano de Trabalho do mesmo. O documento 
também especificava os termos de referência de cada perito e 
estabelecia o tipo de contrata;~o - nacional ou 
internacional - a ser realizado em cada caso. ~/ 

t r esquema 
Sem 

de 
pretender discutir 

operacionali~ac;:~o da 
a. validade 
cooperac;:~o 

geral deste 
técnica, é 

~/ Este ~ltimo aspecto foi 
execu~~o do Projeto, 
recrutamento surgidas em 
autoridades nacionais. 

objeto de 
em fun;:Co 

alguns casos 

ajustes ao longo da 
das di~iculdades de 
ou de decisees das 

1 
l 
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b) 

1 

importante destacar os seguintes pontos relacionados com sua 
aplica~~º no caso do BRA/87/037: 

a) a alocaç~o dos peritos nas unidades de coordena~~º do 
Projeto se Justifica pelo propósito de estruturar uma 
equipe de trabalho integrada, o que seria mais difícil 
de lograr caso os mesmos fossem distribuídos pelas 
diversas instituiç~es executaras; no entanto, para ser 
operacional, este esquema sup~e que as referidas 
unidades funcionem co~o organismos efetivos de dire;~o 
técnica, planejamento e coordena~~º operacional do 
programa. Na experiência do BRA/87/037 este suposto nem 
sempre se verificou; em conseqtlência, exi$tiram 
situaç~es em que as atividades programadas n~o puderam 
ser adequadamente desenvolvidas junto às coordena~ees, 
levando os peritos a buscar alternativas mais v~áveis 
no âmbito das institui;bes exe~utoras. Em outros casos, 
as tentativas de integra~~º do perit6 nestas 
instituiç~es n~o produziram os efeitos esperados, 
devido às deficiências técnico-institucionais que as 
mesmas apresentavam e à falta de definíçôes claras das 
políticas a serem adotadas. Portanto, a elei~~o de 
op~~es nesta matéria passa pela prévia avalia~~º da 
capacidade operacional das institui~Oes envolvidas e 
pela definiç~o de uma estratégia institucional par~ a 
implementaç~o do Programa, na qual fiquem claramente 
especificados o papel de cada organismo e as medidas 
necessárias para viabilizar o esquema de atua~~o 
proposto; 

a locali~a;~õ de parte da equipe do Projeto em Brasília 
é também um assunto controvertido. A opini~o dominante 
de alguns dos entrevistados que se referiram ao tema é 
que os peritos deveriam, como regra geral, trabalhar 
nos estados, ficando em Brasília somente o mínimo 
indispensável para a coordena~~º e administra~~º geral 
do Projeto. Sem pretender negar as vantagens do 
fortalecimento da capacidade técnica das unidades 
descentralizadas envolvidas na coordena~~º e eHecu~~o 
do Programa, é importante ressaltar que os benefícios 
potenciais de uma alternativa deste tipo n~o s~o 
independentes do grau de desenvolvimento institucional 
do setor p~blico estadual e de sua capacidade para 
definir e implementar estratégias e políticas coerentes 
que preservem os objetivos de caráter nacional, 
regional e social envolvidos num programa com as 
características e dimens~es do POLONOROESTE. Neste 
sentido, a conveniência de manter ou n~o um componente 
de coopera~~º técnica em Brasília depende das fun;ees 
que sejam atribuídas à Coordena;~o Nacional dentro do 
sistema de dire~~o e gest~o do Progr~ma, dadas as 
ccndi~bes anteriores e as necessidades de 
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complementa;~o e apoio que o exercício das mesmas 
requeira; 

e> a proposta de atender Rondônia e Mato Grosso com a 
mesma equipe, sediada em Porto Velho, _mostrou-se, na 
prática, insatisfatória, obrigando ao desdobramento de 
alguns cargos. Na medida que se estendam as atividadss 
iniciadas ou em tase de discuss~o, é possível que seja 
necessário completar este processo de consolida~to das 
unidades locais; 

d) a opera.~o do sistema de articula~lo dos técnicos do 
Projeto com as institui;~es nacionais enfrentou algumas 
dificuldades, relacionadas em parte com a n~o 
participa;~o das unidades estaduais na fase de 
formula;~o do mesmo. A Miss~o encontrou sin~is de que 
nem no nivel da SUDECO o conteúdo do Projeto chegoÜ a 
ser amplamente debatido· pelas esferas técnit:as. Essa 
ausência de participa;~o manifesta-se também no que se 
refere à defini~~º dos termos de referência dos 
peritos. Em raz~o dessa falta de discuss~o, até hoje as 
fun;~es dos peritos continuam desconhecidas pela 
maioria dos técnicos que integram as Coordena;ees 
Estaduais do, Programa ou que comp~em a contrapartida do 
Projeto nos 6rg~os executores dos componentes criticos. 
Também verificou-se que, em alguns casos em que essas 
fun~~es s~o conhecidas, tal conhecimento foi o 
resultado da iniciativa tomada pelo próprio perito. Sob 
este aspecto, chama ainda aten~~o o fatq de que as 
fun~~es e atribui~Oes dos peritos tenham sido 
estabelecidas de forma estanque e sem dinamismo. Em 
raz~o disso, principalmente no caso dos peritos mais 
ativos e mais diretamente implicados na execuç~o, o 
processo de ajuste à din~mica da realidade colocou 
alguns dilemas para o perito: continuar fiel aos termos 
de referência e reduzir a eficácia de sua atua;~o ou 
abandonar cbriga~bes importantes dos termos de 
referência de modo a melhor alcançar os objetivos 
fixados para a sua área de atuaç~o; 

tanto as entrevistas como as próprias percepçOes in 
loco revelam a existéncia de tensbes no nivel das 
coordena~ees nacional e estaduais, entre a equipe de 
peritos da F.A.O. e as inst~ncias decisóri~s do 
Programa. Tens~o esta que é menos evidente no que diz 
respeito ao corpo técnico, onde, de modo geral, tendem 
a prevalecer rela~bes mais cooperativas e uma avaliaçlo 
mais positiva do trabalho realizado pelo Projeto. 
Embora sejam muitos os problemas que est~o por trás 
dessas tens~es, a Miss~o acredita que os principais 
ref~rem-se aos segurntes aspectos: 
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L percep~~o inadequada acerca da natureza e fun;~es 
da coopera~~º técnica, no que se refere tanto ao 
nivel de autonomia que a mesma requer para a 
realizaç~o dos objetivos previamente negociados, 
quanto ao conte~do cr~tico e de avalia~~º que, em 
alguns casos, o exercicio destas fun~~es implica; 

ii. a n~o utili~a;~o do Plano de Trabalhe de Projeto 
como instrumento efetivo de articulaçlo entre a 
equipe de peritos e as inst~ncias de estrutura de 
administra~~º do Programa, devido tanto às 
práticas de gest~o prevalecentes, quanto ao 
caráter meramente formal atribuido a algumas 
prioridades estabelecidas no mencionado 
instrumento; 

iii. dificuldades na articula~~º do trabalho dos 
perito~ e dos consultores do·organismo financiador 
em algumas atividades do Programa, nas quais se 
tendeu a subutilizar a capacidade da equipe do 
Projeto, embora ditas atividade5 estivessem 
incluídas entre as prioridades do seu Plano de 
Trabalho. 

•,, 

Exemplos das implica~~es práticas destes fatores.foram 
os problemas surgidos no processo de formula;~o do 
PLANA~LORO e os reparos manifestados pelo= 
coordenadores sobre o comportamento funcional dos 
peritos que, segundo eles, atu~m de forma aut~noma cem 
rela;~o à hierarquia do Programa, prestando contas 
exclusivamente à Direç~o Internacional do Projeto e 
dificultando, em conseqOéncia, o acompanhamento do seu 
trabalho por parte das coordena~bes. 

2.4 - 

Outro tipo de problema que indiretamente afetou a 
eficácia e o desempenho global do BRA/87/037 localiza-se na 
esfera de administra;~o financeira. A excessiva 
centraliza~~º no manejo dos recursos e, por outro lado, a 
inflexibilidade burocrática da sede da F.A.O. para gerir 
situa~~es anômalas como as criadas pelas elevadas taxas d~ 
infla~~º existentes no pais, provocaram dificuldades 
administrativas, que foram particulamente agudas no caso dos 
salários do pessoal de apoio do Projeto. Estes problemas 
foram sanados recentemente, através da cria~~º de uma caixa 
rotativa para o financiamento de alguns gastos gerais, da 
contrataç~o de um administrador e do estabelecimento de um 
novo esquema de administra~~º dos salários dos funcionérios 
locais, diretamente pela Representa;~o da F.A.O., em 
Brasil ia. 

•I 

~ ,. 
i ;:a 
1 
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' 

·' 

·, .. 

13 



2.5 - 6ãeª~i9!-~~lsti~eã __ ªã-Ê9De1i~~!-2e~rª~ien@iã_esc! 
2_e!!!nY2lYtmênie_efa_stiy~gee~2_ee_Ecei~t2 
Em termos mais específicos, as insuficiências na 

e$trutura e no modo de funcionamento do aparelho 
institucional de dire~~o e execuç~o do POLONOROESTE geraram 
dificuldades em três.dimens~es relevantes da implementa~lo 
do BRA/97/037; a organiza;~o e adequa;~o da contrapartida 
técnica nacional; a definiç~o e implementa;~o de critértos 
de operacionalizaç~o das atividades programadas coerentes 
com os objetivos do Projeto; e a provis~o dos meios e 
condiçbes materiais necessários ao desenvolvimento e 
continuidade dos trabalhos. 

A seguir, resumem-se os 
observados.. p~la Miss~o com relaç~o 
dimenseles. 

principais problem~s 
a cada uma destas 

2.5.1 - Organiza;~c e adequaç~c de contrapartida técnica 
nacional 

De ac:ordo com a op i n i ão ' g_eneralizada, tanto das 
autoridades e técnicos nacionais c:omo da equipe 
internacional, este constituiu, provavelmente, o problema 
central enfrentado pel~ Projeto na esfera operacional. 

!1· ....._, 
·, 
'! 
( 

Na maioria dos casos, os peritos n~o tiveram 
contrapartes nacionais alocados oportuna e adequadamente. Em 
algum•s situai~es, c:omo a da sede de Brasilia, o pessoal 
téc:nico da Coordena;~o teve, com poucas exce;~es, uma 
participa;~o limitada nas atividades do Projeto, devido, em 
certa medida, a seu grande envolvimento nas tarefas 
relativas à gest~o administrativa e financeira do 
POLONOROESTE. Em Rondônia, durante boa parte de sua 
permanência, alguns peritos n~c tiveram com quem trabalhar, 
tanto na Coordena;~o como nas unidades exec:utoras. Este foi, 
per exemplo, o caso da área florestal e ·de educ:a;~o rural. 
Em outros c:asos, os téc:ni c:os tiveram que "desc:obr ir 11 

informalmente seus c:cntrapartes (Organiza~~º de Produtores e 
Comercializa~~º' que se ligaram à EMATER>. Em outras área5 
temáticas, tanto em Rondônia como em Mato Grosso, também se 
registram dificuldades nesta matéria, que limitaram o 
desenvolvimento de um trabaihc continuo e sistemático entre 
os peritos e os técnicos nacionais, tanto no nivel da 
coordena~~º como no dos 6rg~os executores envolvidos. 

!.'(i 

De maneira geral, o maior contato entre os peritos 
e os técnicos nacionais parec:e ter se estabelecido em torno 
às tarefas ligadas à prepara;~o do PRODEABRO e de 
componentes espec1ficos do PLANAFLORO. As atividades 
relacionadas com a execu~~o da presente fase do Programa 
foram, neste sentido, as mais afetadas pela ausência total 

·I 
j 
t 
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ou parcial de contrapartida nacional, com exce;~o, em parte, 
dos casos já citados de Organiza~tc de Produtores e 
Comercializa~~o. 

,'•,' 

A experiência destas duas áreas constitui o 
exemplo mais expres$ivo de integra~~º entre o Projeto e um 
organismo nacional de execuç~o e é bastante ilustrativa dos 
resultados que podem ser obtidos quando se combinam, por um 
lado, bons peritos e boas propostas de trabalho e, por 
outro, instituiçees técnica e institucionalmente mais 
sólidas, receptividade a novas idéias e métodos de trabalho 
e vontade politica para levá-las à prática. 

As insuficiências apontadas na organizaç~o e 
adequa~~º da contrapartida técnica nacional tiveram fortes 
implica~~es, n~o só sobre o normal desenvolvimento do 
programa de atividades do Projeto; afetaram, também~ as 
possibilidades de 11transferénc:ia de tec:nologia'', sob a forma 
de conhecimentos e métodos de trabalho, que constitu1a um 
dos propósitos da· c:oopera~~o técnica em todas as áreas 
temáticas do Programa nas quais se previa sua participa;~o. 

;~ 
Entre os fatores mais direta e imediatamente 

vinculados a esta quest~o, caberia destacar os seguintes: 

! . 

e:) 

d) 

--- 

a) insufic:iénc:ia de quadros téc:nic:os qualificados, 
principalmente nos Estados, à qual se agregam 
problemas de rotatividade, rec:rutamento e reten~~o 
de pessoal em alguns 6rg~os, devido a fatores de 
diver$a natureza, inclusive salarial; 

b) alocai~º de parte excessiva do tempo dos técnicos 
das unidades de coordena~~º em tarefas ligadas à 
gest~o interna do Programa, particularmente nas 
órbitas financeira e or~amentária, em fun.~o da 
inadequa~~o dos procedimentos adotados e das 
distor~ees introduzidas no manejo dos recursos 
públicos pelo proc:esso inflacionário; 

falta de conhecimento sobre as fun~~es do perito e 
as formas de aproveitamento do seu trabalho, tanto 
no nivel das unidades de coordenaç~o quanto no da 
maior p~rte dos 6rg~os executores; 

dificuldades operacionais para a incorpora~~º dos 
peritos aos organismos nacionais, particularmente 
em Rondônia, devidas, por um lado, às deficiências 
institucionais da própria Coordenaç~o local e às 
disputas entre esta e a Secretari~ de 
Planejamento, que praticamente inviabilizaram o 
trabalho durante parte importante do primêiro ano 
do Projeto, e por outro, à desorganiza~~º de 
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alguns 6rg~os executores, como o IEF, a FUNAI e a 
Secretaria de Educa~~º' em decorrência da ~rise 
institucional vivida pelos mesmos. 

2.5.2 - Defini~~º e implementa~~ª da critérios de 
operacionaliza~~ª das atividade& prag~amadaa 

!
;1. 

. . 
' 

Além dos problemas de contrapartida técnica, 
o Projeto enfrentou algumas outras dificuldades 
operacionais relevantes, relacionadas com a falta de 
critérios e marcos institucionais bem definido6 para o 
adequado enquadr~mento e implementa~~º de suas 
atividades. Os problemas de maior relevéncia neste 
~mbito foram os seguintes: 

a) falta de defini;~es claras sobre algumas poLfticas 
setoriais e divergências de critério entré as 
unidades de coorde~a;~p e os órglos e~ecutores, 
parti~ularmente em Rondônia, com o conseqtlente 
atraso e perda de eficácia na implementa;~o do 
programa de trabalho dos segmento. afetados por 
esta situa~~o; 

b) debilidade dos mecanismos de dire~~o e 
gerenciamento do Programa, devido ao excessivo 
comprometimento da capacidade técnica disponível 
nas tarefas de gest~o financeira e de apoio às 
miss~es do Banco Mundial, à inadequa~~o dos 
métodos de trabalho utilizados e à i~suficiente 
est~utura~~o das Unidades de Coordena~~º Cem 
Rondônia, por exemplo, as Gerências setoriais, 
inclusive a de Programa~~º' somente foram criadas 
em mar;o de 1989); 

c> inadequada prioriza~~º das atividades do Projeto, 
devido ao peso atribuído pelas Unidades de 
Coordena;~o às tarefas de prepara;~o do PRODEAGRO 
e do PLANAFLORO em detrimento das atividades 
diretamente ligadas à execu;~o do POLONOROESTE I, 
que ocup~vam um maior espa~o dentro do Plano de 
Trabalho do BRA/87/037; 

d) falta de interesse, em alguns casos, pelas 
atividades do Projeto ou pelo aproveitamento dos 
insumos técnicos canalizados pelo mesmo, derivada 
da vis~o inadequada acerca do papel da cooper~;*o 
técnica e/ou de uma menor receptividade à 
participa~~º dos peritos em algumas áreas e 
problemas. Este foi o caso em Rondônia daquelas 
atividades que envolviam algum tipo de avalia~~º 
do trabalho ~ealizado anteriormente e também do 
processo de formula~~º da concepç~o global do 
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PLANAFLORO, iniciado anteriormente à chegada dos 
peritos e dirigido tecnicamente pelos consultores 
do Banco Mundial e do Centro de Invers~es da 
F.A.O. 

2.5.3 - Condiç~es materiais para o de.envolvimento das 
atividades do Projeto 

!, 

O Documento do Projeto, á página 21, estabelece 
que o governo br-as i lei ro "propor e: i i:mará os escritórios, 
material de escritório e servi~os de comunicaç~o, máquinas 
de escrever e xeroH, salas de reuni~o, etc. e todo o apoio 
técnico e administrativo requerido para o bom andamento do 
Projeto. Ademais, colocará à disposi~lo mapas relativos ao 
uso atual das áreas do Programa, interpretados com o fim 
especifico de mostra~ as áreas cobertas de mato, áreas em 
alqueive e áreas em uio agropecuário''• Na mesma página, em 
uma nota de rodapé, informa-se ai rid a qL1e II as autoridades d o 
Programa comprometeram-se a proporcionar uma nova base 
fisica para as instala~~es do Projeto em Porto Velho e a 
ampliar e prover de ar condicionado a .existente na sede de 
Bras:l li c111• Em Br as:i'. 1 ia, c1parentemente, essas. provi dênc i es 
foram tomadas. Em Rondônia, porém, onde devia sediar-se a 
maioria dos peritos envolvidos na execu;~o, tudo indica que 
cs compromissos ·em geral n~c foram atendidos e, quando o 
foram, para usar o comentário de um perito, as providências 
necessárias ocorreram dentro de uma escala de tempo 
''amazóni co "; 

As observa~~es de cc1mpc nlo deixam dúvidas de que, 
especialmente em Porto Velho, as ccndi~~es de trabalho 
enfrentadas pela equipe de peritos foram as piores possíveis 
e, apesar de algumas corre;bes realizadas ao longo de quase 
dois anos, continuam bastante precárias. Esse quadro foi 
mais grave em raz~o do próprio emperramento administrativo 
crónico do Programa naquele estado. 

Com efeito, existiram sérias insuficiências na 
disponibilidade de veículos para o trabalho de campo, 
impedindo ou limitando o deslocamento dos peritos e dos 
técnicos nacionais envolvidos nàs atividades do Projeto por 
longos períodos, de até 6 meses de dur~~~o. 

Paralelamente, devido a problemas burocráticos, 
registraram-se também dificuldades na libera~~º oportuna das 
diárias dos técnicos nacionais, fato que com frequência 
inviabilizou seu deslocamento ao campo. 
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III. IMPLEMENTAÇAO DAS ATIVIDADES E PRINCIPAIS RESULTADOS DO 
PROJETO 

3.1 ~m-~§i~~~e_!_fQcm~i!~~e-~_tmelªotêi~Q_g~_eceegãts~ 
escê __ êe~cfêiiesc __ ~Ê--~§tcyt~c~§--~--!lãt~m!! __ g~ 
sg2ce~ns;~g-~_g!cio;t~_gg_Ec2gcªm~ 
A coordenaç~o e a ge5t~o do POLONOROESTE, 

incluídos ai aspectos de acompanhamento e monitoria, 
c:cnstituiram-se sempre em gargalos na execuç~õ do Programa, 
tanto a nivel federal como estadual. Com relaç~o a estes 
problemas, o Projeto apresentou propostas alternativas à 
forma de procedimento atual, que est~o contidas nos 
seguintes documentos: 

Doc:umento ng 02 Proposi;~o para aperfei~oar o 
si5tema de execuç~o do POLONOROESTE 
Propostas metodológicas para a 
regionaliza~~º e sistema básico de 
informac;:eies 
Um modelo global de administraç~o 
para o POLONOROESTE, c:om base nas 
experiências desenvolvidas pelo 
Projeto BRA/87/037 
Metodologia. 11standard11 de 
programa~~º de área 

Documento ng 07 

Documento ne.08 

\ 
Í."'' 

Documento ng 08.A. 

O Documento 02 sugere uma nova forma de 
intervenç~o do POLONOROESTE, onde se destaca a participa~~º 
cada vez maior dos agricultores, através de suas 
associaçôes, no planejamento e execu~~o das a~aes a eles 
próprios dirigidas. Preconiza a amplia~~º da base social da 
intervenç~o governamental, como forma de aperfei~oar a 
coordenac;~o e a gerência do POLONOROESTE. Seis &l$temas 
deveriam ser criados e/cu aperfei;oados com esse fim, a 
saber: informa;~o, programa;~o, monitoria, decis~o, execu;~o 
e avaliaç~o. 

if ,l ,:ir \,..,., 

ii .. 
~ :~ 
.< 

O Documento 07 é dedicado ao detalhamento do 
processo de regicnalizac;~o, que objetiva delimitar áreas de 
program~c;~o, com vi~tas ~ atuac;:~o dos 11Centros Municipais de 
Servi i;;:os 11 prei:on i ;,;ados pelo Projete. Apresenta, também, Uffic\ 
proposta para a c:riai;:~o de um 11Sistema. B~sicc de 
Informa.çetes", que proporcioni\,ria. meios para o Programa 
melhorar sua programac~o, avaliac;:~o, controle e 
reprograma~~º de atividades. Finaliza com uma proposta para 
determinac;:~o de amostra para pesquisa de campo, que se fará 
necessária para a coleta de dados_primários. 

O Documento 08 apresenta uma proposta de mudanc;:a 
no "Modelo Global de Administraç~o do F'OLONOROESTE", baseada 
no principio de regionali~a~~o e onde os agricultores 
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reunidos em comunidades tenham participaç~o ativa no 
processo de plan-jamentc e execu~~o das a~ees. 

O Documento 08.A apresenta, como exemplo, um Plano 
Diretor e uma Programa;~o Anual a nivel de ~rea, 
preconizados para cs municipios de Cajibio e Popayán, 
situados na Zona Centro do Departamento do Cauca, na 
Colômbia. 

As propostas contidas nesses quatro documentos 
cobrem, satisfatoriamente, os aspectos em an~lise neste 
ítem, e que referem-se ao aperfei;oamento da estrutur~ de 
coordena;~o e gest~o do POLONOROESTE. Todas elas, contudo, 
carecem ainda de maior discuss~o com os 6rg~os interessados, 
nos niveis federal e estadual, para que possam ser avaliad~s 
no tocante à sua eficácia como novas formas de procedimento. 
E de se supor que o periodo que ~ranscorrerá entre a 
discuss~o das propostas até a sua aprova;~o e implanta;~o, 
será longo. Isto porque algumas delas s~o de rel~tiva 
complexidade, implicando inclusive~ cria;~o de organismos, 
~a área federal e estadual. Negocia~ees precisar~o ser 
conduzidas, em Rondônia e Mato Grosso, com empresas, 
secretarias e, em váríos casos, com os governadores desses 
estados. Durante a viagem que realizou, a Miss~o constatou 
que, em Rondônia, a expectativa para início de PLANAFLORO é 
para o principio do ano corrente. Caso isto aconte~a, será 
inevitável que o come;o do PDLONOROESTE II se fa;a com as 
formas de coordena~~º e gerência adotadas no atual contrato 
do Programa, cuja inadequa~~o já foi constatada. 

,, , . 

Comentários ser~o agora 
conjunto das propostas contidas 
anteriormente citados. 

realiza.dos 
nos quatro 

sobre o 
documentos 

!~- '-,.,' 

a) Um ponto básico que permeia em todas as· propostas é a 
participa;~o das comunidades rurais em todas as fases 
do novo Programa. Fica perfeitamente explicito que ''sem 
a ativa participa~~º das comunidades locais seré muito 
dificil para as institui~ees do governo avan~arem em 
dire~~o a uma politica nacional consistente com o 
desenvolvimento sustentado da regi ~011• A Mi ss~o 
considera o enfoque da participa;~o dos agricultores 
como o ponto alt~ das propostas apresentadas. 

b) A metodologia de? "Programa;~o de Area" poderá se tornar 
um eficiente instrumento de adequada sele;~o de 
prioridades, já que será reali~ada pelos próprios 
interessados, além de se constituir em um processo de 
capacita;~o de produtores rurais, que ganhar~o 
intimidade e experiencia na ccndu;~o dos 
empreendimentos que pretendem ªxecutar, 
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e) E enfatizada a necessidade de se garantir que o 
PLANAFLORO e o PRODEAGRO, ao contrário do que ocorreu 
no PDLDNOROESTE I, destinem volume maior de recursos 
financeiros para apeio ao pequeno produtor e às 
pequena5 propriedades rurais. A análise que se encontra 
no Documento 08 aponta que de 240 milh~es de dólares 
previstos para o PRODEAGRO, apenas 42,4 milh~es s~o 
alocados diretamente ao produtor, através dos 
componentes de Crédito Alternativo, AAPP e 
Comercializa~~o, enquanto s~o destinados 133,2 milh~es 
para custeio e investimento dos órg~os executores. Esta 
preocupa;~o do Projeto em apontar essa incongruência é 
também um ponto positivo das propostas. 

!'./ 

'.6; 
'~ ,,. , , ...• 
i' . 

d) A cri a~:to de 1.1m 11Si stema Básico de Inf ormac;:eles II é um 
outro aspecto positivo das Jl.rOpostas, assumindo grc1.nde 
importéncia quanto se conhece· que a atual fase de 
exeêu~~o do POLONOROESTE·praticamente n~o tem memóría, 
dificultando inclusive a realiza~~º de avalia~~º da 
eficácia da primeira fase do Programa. 

1·.' .. 
(.' 

Aspectos existem nos documentos analisados q0e 
certamente ser~o polémicos e que a Miss~o deseja registrar, 
como contribui;~o aos debates que seguramente estes ir~o 
suscitar. As coloca;ees que em seguida ser~Q feitas, sem 
implicar em discordtncias, levantam algumas d~vidas quanto à 
possibilidade de ~ertas providências serem aprovadas ou de 
surtirem o efeito desejado. i r ·J: 

.:· 
s • 

i) O 11Sistema de Decis~o11 sugerido no Documento 02 e 
detalhado no Documento 08 envolve uma complexa 
estrutura de coordena;~o e pode constituir um fator de 
emperramento das decis~es. A cria~~º de "Conselhos de 
Coordena~~o'' nos n!veis federal, estadual e regional, 
com as atribui~~es descritas, poder~o, de fato, 
organizar e disciplinar as decis~es mas, por outrQ 
lado, poder~o retardar providências. Além disso, o 
retrospecto da eficácia de conselhos semelhantes 
criados no pais, tanto federais como estaduais, é pouco 
alentador. Como exemplo, cita-se o caso de Rondônia, 
que tem um conselho especifico para o POLDNOROESTE. 
Este poucas vezes foi reunido e bem pouco c~ntribuiu 
para soluciona~ os entraves ocorridos na execu~~o de 
quase todos os componentes do Programa. 

.{ '-' ., ,;_- 
11 

li 
J .,,: .,. 
:·'.: 

ii) Com a promulga~~º da nova Constitui~~º do pai&, passou 
a existir uma maior autonomia dos estados e municfpios, 
em relaç~o ao governo central. Deve-se esperar, pois, 
um grau maior de dificuldade para que os estados de 
Rondônia e Mato Grosso aceitem as propostas de 

-modifica~~º na estrutura de coordena;~o do 
POLONOROESTE, principalmente quando houver ne~essidade 
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de aprova~~º das Assembléias Legislativas, como deve 
ser o caso da cria;~o de Conselhos de Coordena~~º do 
Programa. 

iii) Em princfpic, a Miss~o considera interessante a 
proposta de cria~~º dos chamados CENSERI - Centros 
Municipais de Servi~os Integrados para o 
Desenvolvimento Rural. Contudo, uma vez que os recursos 
necessários vir~o do Program~, fica a preocupa~~º em 
termos da correta administra~~º e utili.a~~o dos 
equipamentos e instala;~es que ser~o ccnsign~dos a 
estes Centros. 

iv> Embora a Miss~o a~mita que a conota~~º social com que 
as propostas est~o impregnadas seja a mais correta, 
ficou evidente que o Projeto espera demasiado deste 
aspecto ao creditar à amplia~~b da base social da 
intervenç~o governamental o aperfei;oamento da gerência 
do Programa. Este é um ponto importante, mas que 
precisa ser coadjuvado por mudan~as na execu~~o dos 
componentes pelos 6rg~os governamentais, por uma melhor 
aplica~~º dos rec~rsos financeiros e o correto 
cumprimento dos cronogramas de libera~~º desses 
recursos. 

v> A suge5tto de que os estados constituam um fundo para 
suprir eventuais atrasos na libera~~º de recursos de 
origem federal e de financiamento externo, conquanto 
interessante, tem poucas condi~~es de ser acatada, em 
virtude das dificuldades or~amentárias existentes em 
estados como Mato Grosso e, particularmente, Rondônia. 

;-,• ,· 
~ 

1 ;;..·· ,· 

vi> A Miss~o percebeu que as propostas tiveram maior 
receptividade no estado de Mato Grosso, ficando a 
aplica~~º das mesmas em RondOnia, para uma segunda 
etapa. A Miss~o entende que este último estado deveria 
ser priorizado pelas autoridades nacionais, quer pelo 
volume maior de recurses destinados ao PLANAFLORO, quer 
pelas tradicionais diTiculdades que sempre tém 
encontrado na execu~~c do Programa, bem maiores que em 
Mato Grosso. 

·-- ·'-" Além dos aspectos já mencionados, o Projeto está 
processando ajustes no programa ''Gestor", elaborado 
inicialmente por uma firma consultora privada. Segundo as 
informa~~es colhidas pela Miss~o em Bras!lia e·Mato Grosso, 
este programa n~o tinha condi~~es de aplica~~º prática na 
forma em que foi originalmente concebido, em parte devido à 
n~o preparai~º de termos de referência precisos para sua 
elaboraç~o e, conseq~entemente, à sua inadequa~~o às 
necessidades operacionais da programa~~º e acompanhamento 
físico-financeiro do PNO. 

21 



3.2 - 

·- ... : 
·,· 

!".' . ' 

sm_c§l2i~e-!e_g!~!nbe_e~_lnãtc~m~nig§_~_mtte2e§_g~ 
el!O!ismênig __ ~!~f--2--21ã!OY91Ylm!ate __ ~!9ientl-~ 
!9Cii2L2~---tD~i~ãiY€---!e Q1Y!l __ ge~(!iiYe~--~ID 
bê~roen1e-~gro_ã_eret~i~9--!mei!utªl-! __ flec~!!êl_o! 
êc~2-i9iêl_2e_E~eecsw2~ 
O marco lógico delineado no documente do Projeto 

estabelece os seguintes critérios de êxito, que refletem a 
natureza e conte~do dos resultados esperados, para a 
aferii;~o deste objetivo: 

i ) cenários alternativos de desenvolvimento integrado da 
área desenhados e analisados; 

ii> metodologia de formula;~o do PNO II desenhada e em 
utilizai;~o; 

iii) estratégias e pol!ticas alternativas para o 
desenvolvimento agrícola e florestal da área desenhadas 
e analisadas; e 

iv> planos operativos e de trabalho para o setor agr!col~ e 
os 23 NUARs formulados e em execu;~o. 

A seguir apresentam-se alguns comentários sobre o 
grau de avan;o logrado com rela;~c a este objetivo e sobre 
os aspectos técnicos relacionados com sua materiali~a~~o. 

b) 

e> 

a) Nos termos em que foi concebido originalmente, o 
objetivo n~o se materializou. Contudo, foram produzidos 
diversos insumos que cobrem aspectos relevantes dos 
resultados programados. 

Com referência à elabora~~º de um marco de programa~~º 
para o PNO II abrangendo e desenho metcdol6gico e a 
constru~~o e análise de cenários alternativos para a 
formula;~o do Programa, cabe ressaltar que este aspecto 
foi prejudicado desde o início devido a que a 
metodologia e o enfoque global dos trabalhos de 
formula;~o do PNO II foram definidos previamente à 
operacionaliza;~o do Projeto e implementados sem a sua 
participa~~º' n~o contemplàndo a elabora~~º de cenários 
nem a ~plic~~~o de critérios de desenvolvimento 
regional integrado para o conjunto da área. 

No entanto, o Projeto contribuiu para melhorar o 
desenho e a formula~~º do PNO II, através de sua 
participa~~º na concep~~o e elaboraç~o do PRDDEAGRO e 
na prepara~~º de componentes específicos do PLANAFLORO, 
Com rela~~º ao PRODEAGRO, o Projeto pa~ticipou 
intensamente nos trabalhos de formula;~o, 
particulamente no que se refere à prepara~~º dos 
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modelos de produ;~o, em torno aos quais $e estruturam 
os diversos segmentos da proposta, e dos componentes de 
a~~o fundiária, comercializa;•o e assistência técnica 
<Documentos de Trabalho ngs 6 e 10). No caso do 
PLANAFLORO, o Projeto n~o foi_ solicitado a colaborar em 
sua concepç~o global, mas participou diretamente na 
prepara;~o do zoneamento agro-ecolôgico e do componente 
de comercializaç~o e assistência técnica (Documento de 
Trabalho ng 11), contribuindo parcialmente também na 
elabora~~º dos segmentos de desenvolvimento florestal, 
parques e reservas, educa~~o, crédito e a~~o fundiária. 
Adicionalmente, tanto nas propostas globais como na 
aç~o relativa a aspectos especificas do Programa, o 
Projeto desenvolveu mecanismos concretos para a 
incorporai~º dos interesses dos beneficiários e sua 
participa;~o na operacionaliza;~o _ ~os resultados 
programados, que constituia outro dos elementos de 
aperfei;oame~to metodológico do ·PNO II previsto no 
documento do BRA/87/037. 

d) No que diz respeito ao desenho e análise de estratégias 
e políticas alternativas de desenvolvimento agrícola e 
florestal, a já citada ausência de um enfoque global da 
problemática da Regi~o contribuiu a limitar as 
possibilidades de obter avan~os substantivos nesta 
esfera. Na prática, os trabalhos de alguma forma 
relacion~dos a este result~do incluirama a prep~ra~~o 
de uma proposta global que contém alguns elementos de 
uma nova estratégia de interven;~o e desenvolvimento da 
Regi~o (Documento de Trabalho ng 2>; a já mencionada 
participa~~º na formulaç~o do PNO II, que incluiu o 
desenho de uma vis~o integral de desenvolvimento 
agrícola da zona-programa em Mato Grosso; ~ elabora~to 
e análise de diretrizes de política em setores 
espec!ficos; e a prepara;~o de uma metodologia para a 
caracteriza;~o do quadro agrário, defini~~º de cenários 
alternativos de a~~o e identifica.~o dos instrumentos 
de interven~~o neste campo, Além disso, o Projeto 
elaborou estudos setoriais, contendo diagnósticos e 
perspectivas, nas éreas de infra-estrutura e 
comerciali4a~~o regional <Documentos de Trabalho ngs 3 
e 12>. 

Finalmente, com rela.~o à exist~ncia de planos 
operativos e de trabalho em execu~~o ao nível local e 
estadual, o Projeto teve pouco sucesso, até agora, em 
modificar concretamente os procedimentos e métodos 
utilizados neste ~mbito. Os planos operativos n~o se 
estruturam, na prática do POLONOROESTE, em torno aos 
marcos e diretrizes de desenvolvimento rural e às 
necessid~des básicas da populai~O beneficiária, mas sim 
respondem a um enfoque burocrático do processo de 
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programa~~o, dentro do qual os aspectos or;amentários e 
conjunturais constituem uma preocupa~~º central. Neste 
sentido, a possibilidade de obter melhoramentos 
significativos nesta área está ligada à reformula;~o 
global do sistema de planejamento e programa~~º 
presentemente adotado. Além das prepostas apresentadas 
com rela~~º à implanta~~º de novos esquemas e rotinas 
de trabalho para a programa~~º operativa, a principal 
contribui~~º do Projeto, em termos de formula;~o de 
metodologias de planejamento agrícola adaptadas às 
condi~~es locais e de articula~~º dos Planos Oper~tivos 
em torno aos componentes centrais do Programa, 
encontra-se na proposta de um modelo global de 
administra~~º do POLONOROESTE (Documento de Trabalho ng 
8). Nesta proposta, que se encontra ainda em processo 
de di5cu~s~o, inclui-se, entre outras coisas, um novo 
esquema para a formula;~o dos Planos Operativos e de 
t~abalho do F'OLONOROESTE - a programa~~º de áreas 
dentro do qual a realidade local e a participaç~o 
organizada dos beneficiários constituem a base do 
sistema de planejamento. Este componente da proposta 
global está sendo implementad~, em caráter 
experimental, em Mato Grosso. O enfoque proposto é 
bastante sugestivo e tecnicamente consistente e sua 
aplica;~o, com os. ajustes que a experimenta;~o prática 
aconselhe, constituirá uma contribui;~o de peso ao 
aperfei;oamento do processo de planejamento e gest~o do 
desenvolvimento da Regi~o. 

3.3 - ~m-c@l~i~Q-ª--s~!liê~~g __ gg§ __ ecQ~l~mss--~-f~~nieÊ 
t!lês1ea~ee!-~em __ s_e~e~ªi~e-~mei~otsl-~_fl9~ê§~s! 
Oê-~t~s __ gQ_E~es~!m!_-~_!lêe2~ª~!2 __ g!_ec2ee!t~!-! 
instrum€ntos_de __ elanejamento_e_acomeanhamento_das 
si~~ã-i~t~~s§ 

No que se refere a esta área, o Projeto fez 
contribui~~es relevantes em termos da avaliai~º dos 
problemas e avanc;:os com rela~~º à prote~lo ambiental e 
florestal na área do Programa, bem como no que diz respeito 
à elabora~~º de propostas e instrumentos de planejamento e 
acompanhamento dessas quest~es para o futuro. Os resultados 
al canc;:ados foram apresent_ados em três documentos: '' O 
Problema da Ecologia Regional no Desenvolvimento Rural e 
Florestal dos Estado5 de Me1to Grosso e Rondônia" - o mais 
importante - , "Zoneamento AgrCJecol 6gi co e Ordenamento 
Territorial da Regi~o Florestal AmazOnica <Estado de Mato 
Grosso, Area-Programa Nor-te>"; e "Proposta. de Ac;~o Fundiária 
para o Projeto de Desenvolvimento Agroambiental de Mato 
Grosso - PRODEASRO". 

No primeiro 
Regional" - faz-se umc1 

documento - 110 Problema da Ecolologia 
avalia~~º bastante rigorosa sobre o 
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agravamento da situa~~º ecológica e ambiental em Rondônia e 
Mato Grosso, principalmente no que concerne à degrada~~º dos 
solos e florestas. Ao analisar os processos de intervenc~o 
governamental e do setor privado na regi~o, coloca-se que os 
mesmos n~o têm dimensionado a dinêmica dos recursos naturais 
e o meio-ambiente, nem têm identificado e implantado modelos 
de uso sustentáveis da oferta ambiental. Em virtude de5sa 
deficiência, o estudo afirma que se assiste passivamente a 
um avan;o extensivo, concentrado e altamente desordenado na 
ocupa;~o, com convers~es ecologicamente inadequadas da 
riqueza floristica e faunística dos sistemas naturais 
(desmatamentos> em sistemas agricolas e pecuários de extrema 
homogeniza~~o biológica. Como resultado desse tipo de 
cçupa;~o, afirma-se que a coloniza;~o dirigida na floresta 
amazónica de Rondônia retrata, hoje, profundo fracasso 
sécio-econõmico-ecológico. A degradac~o e o esgotamento dos 
recursos naturais renováveis está gerando pobreza soci.al, 
aumento de moléstias e doen~as, a que se deve acrescentar a 
acelera~~º da eros~o, o desmatamento de áreas ribeirinhas, o 
aumento da torrencialidade do escoamento superficial, o 
descenso da infiltra~~º superficial a nível de bacia, o 
aum~nto do albedo, o aumento da temperatura do agrossistema, 
etc. Todos esses problemas s~o examinados em suas rai:es 
históricas, em sua evoluç~o recente e quanto às suas 
tendências para o futuro na área-progr~ma. Nessa 
intensifica~~º da artificializa;~o da floresta e de 
hcmogeniza~~o biológica, uma atenç~o especial é dada à 
expans~o das capoeiras resultantes da degrada~~º da 
monocultura de pastagens e à dificuldade de recupera;~o 
destas no curto pra~o, principalmente quando o agrossistema 
foi submetido a sobrecargas continuas de pastoreio. 

Ao concluir que o sistema atual de manejo 
ambiental e florestal na regi~o ama~~nica dos dois estados é 
decididamente insustentável, o documento referido coloca no 
ordenamento territorial a base para a formulaç~o de um nove 
estilo de ocupa~~o, baseado no manejo adequado da floresta e 
na explora;~o sustentada dos recursos naturais. Para tanto, 
prop~e-se um modelo ecológico para ordenar as modalidade~ de 
desmatamento e ocupa~~o, com base no zoneamento 
agroecológico, Por conseguinte, como elemento de atua;~o, o 
zoneamento agroecol6gico é visualizado como um instrumento 
operacional para a implementa~~º de um novo estilo de 
ocupa;~o da fronteira amazônica e, também, como a condi~~o 
para a formula;~o de um efetive processo de controle d~s 
press~es antrópicas sobre o meio-ambiente e cobertu~a 
florestal da regi~o. 

Como instrumento auxiliar dessa operacionalizai~º' 
e Projeto prop~e que se utilize a política fundiária, Esta 
proposta de instrumentos de ac;:~o, que combina :.: on-eiament o 
agroecológico com política fundiária, foi detalhada para a 
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regi~o amazônica de Mato Grosso, nos dois outro& documentos 
citados. 

Com rela~~º ao zoneamento agroecológico, após uma 
avalia~~º do tipo de ocupa~~º desordenada. e predatória que 
se vem realizando, argumenta-se que a principal virtude 
deste instrumento est~ no fato de que o mesmo permite um 
ordenamento territorial, na medida em que torna possível 
garantir usos ecológica, social e economicamente adequados 
àos recursos naturais renováveis, mediante a identifica~~º 
das atividades prioritárias, limitadas e proibidas, bem como 
daquelas que necessitam de uma avalia~~º prévia antes que se 
defina sua participa~~º regional. Já no que diz respeito à 
análise da estrutura fundiária e à utili~ai~º de medidas 
nessa área, o estudo defende a idéia de que, na_regi~o 

. ( amaz en i e a, ~t.ic.a- .. f.un.d..i-â.-r-i .. a. .. __ n:ll:o .. poda--..e~--di.s.oc.i.~da d a V r quest_!s?.JmbJ.ent.a1._ __ ~_.:fJ_c;,r~~ta1, pr i nci pa1 mente quando se tem l em vista o peso que os grandes projetos e as pastagens têm 
no desmatamento e degrada~~º dos solos. De modo mais 
enfático, nesta proposta refor~a-se a necessidade de se . 
promover a implementaç~o de uma política fundiária dentro def/1 
um marco que leve em conta a prote~~o ambiental e florestal, 
definida a partir do zoneamento agroecológico. 

A despeito da gravidade da quest~o ambiental na 
Amazónia e da importéncia das propostas assinaladas, a 
Miss~o n~o encontrou evidéncias de que as mesmas tenham sido 
objeto de debates aprofundados pelo corpo técnico do 
Programa. Por conseguinte, como reconhece a pr6pria equipe 
do Projeto, as mesmas n~o chegaram ~ ser implementadas. 
Exatamente por se tratar de uma área das mais problemáticas 
de POLONOROESTE e que tantos beneficies poderia auferir da 
coopera;~o técnica, a n~o implementa;~o de medidas neste 
componente constituiu uma das principais lacunas observadas 
pela Miss~o. 

3.4 - sm_~§isi~e-~e_c~t2c~e-2â-~gBª~igêg!_2g~c@i!en!l_sg 
Ecestêmê __ EQbQ~QBQsêis---ºª---~~~~Y~~e Qsl--!~sã 
atividades __ nos __ camgos __ da __ erodu~~o __ e_manejo_de 
recursos __ naturais~ __ grganiZai~o __ de __ grodutores_e 
trabalhadores agricolas~ desenvolvimento e 
QC9t~~~e--º~ª--~emY01Qeg~ã __ in21g~oêé __ g __ s~CYiiE§ 
§g;12~ã-g~~i~Qã 

3.4.1 - Prcdu.~o agricola e manejo dcs recursos naturais 

No que se refere a este item, o n~o-preenchimento 
do posto de perito em pesquisa, assistência técnica e 
extens~o rural inviabilizou a implementa;~o dos objetivo5 do 
Projeto nesta área. Mesmo ~ssim, alguns benefícios e5t~o 
sendo alcan~ados como subproduto de éxito da a~~o conjunta 
dos peritos das áreas de organi:a;~o dos produtores e de 
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comercializa~~º de produtos agropecuários. De fato, como 
resultado da organiza~~º de cooperativas e da capacita~~º' 
os pequenos produtores come~am a reduzir suas perdas no 
circuito da comercializa~~º e também já est~o obtendo 
beneficies Qa compra de insumos, por meio de cooperativa~. 
Ademais, a forma;~o destas est~ criando condiç~e6 para uma 
apro>:ima~~o maior desses produtores com a EMATER, tornando 
menos prejudicial a ausência do perito em pesquisa. 

O objetivo relativo à conserva~~º dos recursos 
naturais e ao manejo florestal sustentado também n~o chegou 
a ser implementado, pois, como foi visto, nessa área a 
contribui;~o do Projeto ficou restrita aos diagnósticos e à 
apresenta~~º de instrumentos operacionais- e propostas para 
a~~es futuras. 

Organi %a~21:o 
agrico1-as 

dcs produtores e trabalhadores 

-0 

Neste item, o Projeto obteve uma implementa;~o 
bastante satisfatória de seus objetivos. Em primeiro lugar, 
conseguiu desenvolver e testar, n~ prática, ~ viabilidade de 
uma nova metodologia, cuj~ aplicaç~o permitiu capacitar 
massivamente um expressivo n~mero de técnicos de 
contrapartida .dos órg~os executor~s e centenas de produtores 
rurais. Em segundo lugar, gra;as à mesma metodologia, ioi 
possível implantar empresas cooperativas de pequenos 
produtores e fortalecê-las em torno de elementos como 
produç~c, ab~5tecimento de insumos, armazenamento, 
comercializa~~º e constitui;~o de unidades agroindustriais, 
Neste sentido, já se encontram em funcionamento cinco 
empresas cooperativas: duas em Rondõnia e três em Mato 
Grosso. Por su~ vez, em algumas delas, encontram-se em 
processo de implanta;~o unidades de transforma;~o 
agroindustrial, como casa de farinha, produ;~o de carv~o de 
baba;u, produ;~o de doces caseiros, produ~~o de remédios 
naturais. Além disso, outros projetos acham-se em fase de 
aprova~~º por entidades financiadoras ou de detalhamento 
final. Em terceiro lugar, o Projeto possibilitou que 
representantes de órg~os de contraparte pudessem observar in 
loco experiências internacionais de fortalecimento 
institucional com rela~~º ao atendimeoto da organizai~º de 
pequenos produtores rurais. Sob este ponto de vista, foram 
realizadas viagens de estudo a pafses da América Centr~l 
<Panamá, Costa Rica e Honduras> e México, com o objetivo de 
conhecer modelos avançados de organiza~~º associativa. Nesse 
mesmo sentido, alguns estágios têm 5ido abertos nesses 
paises, para produtores rurais que apresentam potencial para 
lideran~a. 

·\)· 

Sem d~vida, foi no campo da organizai~º de 
produtores onde o Projeto atingiu seu melhor desempenho. Em 
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primeiro lugar, porque nesta área ele foi inovador, 
introdu,indo uma nova metodologia - os Laboratórios 
Organizacion~is de Terreno <LOTs> -, que apresenta sinais de 
que se pode superar um f~tor que sempre bloqueou as 
tentativas de promover económica e socialmente cs pequenos 
produtores, qual seja o de organizá-los em cooperativas 
eficientes. Em segundo, porque, como resultado da realiza~~º 
desses laboratorios, os pequenos produtores conseguem 
desenvolver urna capacidade de reflex~o critica que os 
estimula a sair do imobilismo e da situa~~º de dependência 
que tendem a manter diante das iniciativas estatais, ~o 
mesmo tempo em que descobrem a for;a da a~~o coletiva e o 
valor da organiza~~c. Em terceiro, porque essa metodologia 
propicia a .esses agricultores os instrumentos necessários à 
mudan;a de sua situa~~o, gra;as à capacita~~º que adquirem 
para gerir a empresa cooperativa; e para detectar suas 
necessidades e transformá-las em projetos. 

Ademais das vantagens apontadas, essa experiência 
abre novas possibilidades de atua~~º junto aos pequenos 
produtor.es rurais. Neste sentido, cabe referir-se à 
remodela~~º ínterna pela qual est~o passando a EMATER/RO e a 
EMATER/MT. Essas mudan;as est~o implicando, por um lado, na 
substitui;~o da atua~~o, via especialistas, pela a~~o, via 
forma~~º de comissbes por assunto. Está sendo criada, 
inclusive, uma comiss~o de comercializa~~o. De outro, esse 
órg~o está trocando o atendimento individual pelo coletivo, 
aumentando, com isso, a eficácia de sua atua~~o. 

A Miss~o acredita, ainda, que a metodologia dos 
laboratórios e o fortalecimento da cooperativa criam 
condi;~es favoráveis a uma atua;ro integrada de diferentes 
áreas do Programa. Esta situai~º' com efeito, jé esté 
ocorrendo no caso dos peritos de organiza~~º dos produtores 
e de comercializa~~o. Mas é de se esperar que, ~ medida que 
a cooperativa se fortale~a, outras áreas possam ou tenham 
que ser envolvidas. Em Mato ~rosso já há demanda pelas 
contribui~des do perito de programaç~o agricola. 

Numa perspectiva mais ampla, o eventual êxito 
dessa metodologia poderá ter um alcance mais significativo. 
E qu~ ela parece descortinar um caminho promissor na 
dire~~D do planejamento participativo. De fato, alguns 
sinais encontrados pela Miss~o sugerem que essa metodologia 
apresenta possibilidades de modificar o processo de 
planejamento. Assim, em lugar deste iniciar-se nos gabinetes 
técnicos, principiaria nas bases, refletindo as demandas e 
necessidades do público-alvo, bem como sua participa~~º no 
equacionamento das mesmas. 

,- 
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3.4.3 - Desenvolvimento 
indígenas 

e protec;:!io de comunidades 

Apesar do grande atraso na contratac;~o do perito 
da área indlgena, o elevado desempenho do mesmo .impediu que 
o Projeto fracassasse nesse componente de Programa. Há 
sinais de que os resultados, em termos de execuç~o,. foram 
modestos, inclusive porque tanto a FUNAI como os índios 
nutriam ressentimentos e descrédito em relac;~o ao Programa, 
em virtude de decep;bes anteriores, ocasionadas por 
compromissos n~o c~tmpridos. Confrontado com essa situa~~º 
adversa, o perito desenvolveu habilidoso e lento trabalho na 
remoc~o de ressentimentos e de conquista da confian~a. As 
evidências encontradas pela Miss~o indicam que esse processo 
de reaproxima~~º com o Programa foi bem-sucedido, a tal 
ponto que já foi possível fazer com que um funcionário-d~ 
FUNAI participasse do curso de planejamento agrí~ola, 
realizado em Cuiabá. 

Observou-se que o perito prestou uma colabora~~º 
competente e crucial na elabora~~º das propostas relativas 
às comunidades indígenas e que integram o PLANAFLORO e o 
PRODEAGRO. 

3.4.4 - Servi~os Sociais Básicos 

A área de .saóde foi prejudicada pela n~o 
contrata~~º de um perito permanente, como estava previsto no 
Projeto. Essa ocorrência fez com que o Projeto ficasse 
praticamente ausente do campo operacional. Todavia, o acerto 
na contrata;~o do consultor trouxe grandes compensai~es. Nos 
dois curtos periodos em que este trabalhou em Rondônia, 
Junto à SESAU, como já se afirmou anteriormente, toda uma 
nova concep;~o de saúde pública foi propiciada a essa 
Secretaria, técnicos foram treinados em serviio e uma 
proposta inovadora foi elaborada para o PLANAFLORO 
(Documento de Trabalho ng 13). 

Também a área de educa~~º sofreu prejuízos. E bem 
verdade que, neste caso, uma perita foi contratada e 
permaneceu no Projeto por um ano. Ao longo desse período, a 
perita desenvol•veu estudos, prestou uma assessoria 
importante à geréncia estadual e fez uma proposta de um novo 
currículo, adapt~do à realidade do estado de Rondônia. 
Todavia, n~o encontrou receptividade junto ao órg~o 
executor. Por conseguinte, pouca ou nenhuma influência 5eu 
trabalho exerceu do ponto de vista operacional. 

3.5 

concernia 
Uma 
à 

das atribuI~bes 
capacita~~º técnica 

prioritárias 
de recursos 

do Projeto 
humanos das 
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institui~ôes e 6rg~os envolvidos com a execuç~o do Programa 
POLONOROESTE. Ao final do Projeto, 150 técnicos nacionais 
deveriam estar capacitados em servi~o, sendo 40 em Bras!lia 
e outros 110 em Mato Grosso e RondOnia. O mecanismo de 
viabilidade desse objetivo s~ria a aloca~~º de contrapartes, 
Neste sentido, o Documento do Projeto, na página 21, 
estabelecia que "a atual equipe de técnicos da Coordenac;:~o 
do Programa POLONOROESTE atuará como contraparte dos peritos 
alocados em Brasília". Com rela~~º às sedes regionais, 
determinava-se, n aque l a mesma página, que ºas e qu í pes 
técnicas da Coordena~~º Regional do programa em Cuiabé e 
Porto Velho atuar~o como contrapartes dos peritos do 
Projeto, Também integrar~o as equipes regionais de 
contrapartes, os técnicos que, em cada uma das institui~~e, 
executoras, participam das atividades do Programa 
F'OLDNOROESTE 11 

• 

.. 

Como já foi mencion~do anteriormente, essa 
sistemática de aloca;~o de contrapartes n~o funcionou. Em 
conseqüência, as metas de capacita~~º só puderam ser 
cumpridas em alguns casos especiais. Na área de Saúde, 
gra~as à habilidade e capacidade técnica do perito, à 
existência de um modelo de política de saúde e à 
disponibilidade de uma equipe técnica consolidada, foi 
possível transferir conhecimentos e habilidades, ~mbora n~o 
seja possível apresentar dados quantitativos, alguns avan~os 
foram logrados na área de Educa~~o, principalmente junto à 
gerência estadual de Rondônia. Igualmente, teve êxito o 
trabalho do perito da área de Programa~~º Agrícola de Mato 
Grosso, principalmente junto à EMATER/MT, Mas foi nas áreas 
de Comercializa;~o de Produtos Agrícolas e, 
fundamentalmente, de Organizaç~o e Participaç~o de Pequenos 
Produtores, onde os êxitos foram os mais expressivos. 
Certamente, nesses casos, a atuaç~o conjunta dos peritos 
dessas duas áreas, em Rondônia e Mato Grosso, superou em 
muito as metas que lhes foram atribu1das, em termos de 
qualificaç~o profissional em serviço. 

Deve-se registrar, finalmente, que, a despeito de 
n~o estar contemplado em seu Plano de Trabalho inicial, o 
Projeto realizou, com caráter piloto, um curso de 
Planejamento e Projetos Agrícolas, em Mato Grosso, com a 
participaç~o de 24 profissionais da coordenaç~o local ·e de 
diversos organismps executores do estado. 

3C> 



IV. 

~· 

-. 

PRINCIPAIS FATORES CONDICIONANTES 
PROJETO 

DA EFICACIA DO 

Ao longo dcs capítulos anteriores, foram assinalados 
div~rsos fatores que afetaram o desenvolvimento das 
atividades de Projeto e a utiliza;~o dos produtos por ele 
gerados. 

Com a finalidade de apresentar uma vis~o mais 
articulada destes condicionantes, no presente capitulo 
organiza-se a exposi;~o em fun~~o de três grandes cortes 
analíticos. Com este enfoque pretende-se, entre outras 
coisas, real;ar bloqueios críticos que, em certa medida, 
aparecem apenas de forma impl~cita quando se examina a 
din~mica operacional do Projeto. Os referidos cortes·~~º os 
seguintes: 

i) as ·dific~1ldades relativas ao processo de ocupa~~º da 
fronteira amazónica; 

ii) as deficiências da admini~tra;~o pública bra~ileira e o 
agu;amento da crise que a mesm~ v~m atravessando; 

iii> os fatores restritivos 
POLONOROESTE; e 

que permeiam o Programa 

4.1 Dificuldades __ relativas ao __ desconhecimento __ das 
alternativas_corretas_e_viáveis_eara_a_ocuea~~o_da 
fronteic@_amazônica 

Evidentemente, o desempenho insuficiente do 
Projeto BRA/87/037, sob importantes aspectos, pode se~ 
explicado pelo escasso conhecimento da problemática da 
Amazônia que aind~ persiste e pela ausência de estratégias 
econômica, social e ecologicamente adequadas para ocupar 
essa regi~o. E bem verdade que já há consenso quanto à 
incorre~~º de alternativas que envolvam gr~ndes 
desmatamento$, necessários~ implanta~lo de grandes projetos 
agropecuários. Também ganham for~a as evidências que indicam 
a inviabilidade de implanta;~o, de forma generalizada, dos 
modelos de agricultura moderna praticados em outras regi~es 
do pais. Do ponto de vista positivo, ainda está por se 
estabelecer o consenso no q~~ diz respeito às estratégias 
globais de ocupaç~o: propostas, como as de instala;~o de 
grandes hidrelétricas, de manejo florestal sustentado, de 
aproveitamento energético da biomassa, da forma~~º de 
reservas extrativistas e outras, ou n~o est~o 
suficientemente avaliadas, ou suscitam restri;~es por 
segmentos da comunidade cientifica. Nesse contexto de 
incertezas, de um~ hora para outra, o Projeto n~o poderia 
encontrar solu~~es para problemas que continuam a desafiar a 
capacidade de ampl~s equipes d~ estudiosos. 
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4.2 Q~fi~tiu~t22 __ n2 __ nl~êl __ 2ê __ sQminiãi~2ise_egQlt~~ 
n.€!!;.i.Qn!l 

Sem d~vida, no êmbito deste tópico, um dos 
obstáculos de maior peso com que se defrontou o Projeto foi 
representado pela crise do planejamento no nível regional, 
estadual e local. Ao longo do periodo autoritário, o 
processo de concentra~~º das decisôes no governo federal 
conduziu a um esvaziamento do planejamento regional e, ipso 
facto, dos organismos do pfanejamento regional. Esse 
esvaziamento, que foi geral no pais, afetou com particular 
intensidade os organismos mais débeis. No caso da SUDECO, 
este processo levou a que sua a~~o passasse a restringir-se 
à _simples execu~~o das macro-decis~es tomadas no nfvel 

( 
federal e, ao mesmo tempo, impediu o desenvolvimento de uma 
\capacidade efetiva de planejamento regional. Essa tendência 
reproduziu-se ainda ·c-om-- ma-rs f ol"'i;á nõs estados em que a. 
debilidade da base económica colocava seus dirigentes 
políticos totalmente dependentes das transferências de 
recursos do governo central. Todo esse processo de 
.concentraç~o das decisôes e da alocaç~o dos recursos estava 
calcádo numa concepi~º tecnocrática, em que o planejamento é 
realizado, em todas as suas etapas, a partir da considera;~o 
de critérios apenas técnicas e sem qualquer consulta aos 
interessa.dos. 

Como essa herança do processo de pl.nejamento está 
longe de ser ex6rcisada, compreende-se que o Projeto se 
defrontou com um sério obstáculo nessa área. De um lado, o 
planejamento - nos níveis regional, estadual e local -, além 
de ser um objetivo especifico prioritário a ser perseguido 
em todos os segmentos do Projeto, era, também, um 
pressuposto para o bom desempenho deste. Mas, como isso 
seria possivel, se o próprio organismo regional incumbido da 
execuç~o do Programa praticamente n~o dispunha de capacidade 
para planejar suas ªi~es? Como essa coopera~~º técnica 
poderia alcan~ar suas metas se as SEPLANs, no n!vel 
estadual, padecem de tais deficiências, mesmo depois da 
cria~~º dos mecanismos indutores do processo de 
descentraliza;~o das decisbes criados pela nova 
Constitui;~o? De outro lado, essa marca tenocrática que 
ainda permeia o sistema de planejamento em todas essas 
ínstàncias certamente foi uma for~a contrária às pretens~es 
do Projeto de promover um planejamento que contasse com a 
efetiva participa;~o das comunidades-alvo do Programa, 
mormente os produtores rurais e as comunidades indígenas. 

Esse vazio criado pela ausência ou insuficiência 
do planejamento nos níveis citados constitui um dos 
importantes ingredientes a favorecer o clientelismo das 
elites politicas no âmbito dos estados. No caso de Rom:tônia, 
a debili~ade das organiza;~es da sociedade civil tende a 
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agravar este problema. Na medida em que o planejamento imp~e 
regras para a aloca;~o dos recursos, estabelece controles 
para sua aplica~~º e concorre para a cria.~o de mecanismos 
de participa~~º dos beneficiário= no conjunto das atividades 
empreendidas, o mesmo representa uma séria amea~a à politica 
clientelistica. 

Evidentemente, um programa da magnitude do 
POLONORDESTE dificilmente poderia ficar imune a algumas 
dessa·s i nf l Liénc::i as, o que repercute negativamente em sua 
capacidade de planejar e executar suas atividades. 

A crise econômica da sociedade brasileira, desde o 
inicio dos anos oitenta, tem implicado uma crescente 
incapacidade do poder público em sustentar e administrar 
eficazmente seus programas e políticas de desenvolvim~nto. 
Estas insuficiências repercutiram de diversas maneiras sob~e 
a execu~~o do POLONOROESTE, ~fetando, conseqüentemente, o 
desempenho do Projeto. 

' v 

Além das dificuldades na libera;~o das 
contrapartidas nacionais para o Programa e das distor~ôes 
introduzidas pela infla;~o na gest~o financeira dos recursos 
alocado~, é evidente que, nessa situa;~o, é quase que 
impossivel formar e manter quadros técnicos competentes na 
administra~~º p~blica: além das dificuldades de se recrutar 
profissionais de bom nivel de qualifica~~º' a rotatividade 
passa a ser elevada entre os que s~o contratados. Ainda como 
conseqt\énc:ia dos bai>:os salários que s~o pratica.dos, tais 
funcionários n~o tém maiores estímulos para participarem 
ativamente num trabalho cooperativo com os peritos do 
F'rojeto. 

4.3 

Originalmente, o componente central deste Programa 
fci a pavimenta;~o da BR-364 CCuiabá-Porto Velho), que 
absorveu 421. dos seus recursos. O peso atribufdo a este 
componente refletia a vis~o que permeava toda a concep~~o do 
Programa na sua primeira fase. Também no que se refere aos 
demais segmentos (coloniza;~o de novas áreas, 
desenvolvimento rural integrado, serviços b•sicos, 
comunidades indígenas e meio-ambiente), parte importante dos 
recursos foi destinada a investimentos em infra-estrutura 
viária, prédios e equipamentos. Em fevereiro de 1985, como 
decorrência da chamada Avalia~~º de Meio-Termo e numa 
evidente tentativa de adaptar-se ao nevo quadro político 
institucional que se instaurava no pais, renegou-se 
formalmente essa sobrevaloriza~~º dos investimentos em 
i nf ra-estrL1tL1ra, rec:omer,tjando-se ~nf ase nas di mens!:Jes 
institucional, econômi~a, social e ambiental e no apoio às 
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comunidades ind!genas. Todavia, a despeito dessa tentativ~ 
de reorienta~~º' o Programa continuou pagando um pesado Onus 
à sua heran~a passada. Em primeiro lugar, porque os gastos 
em infra-estrutura permaneceram elevados. Em segundo lugar, 
porque, diferen~emente da eficécia observada na pavimenta;~o 
da rodovia, o Programa acumulou muitos fracassos em seus 
esfcr~os para viabilizar as novas prioridades. 

\i,,...,· 

A vasta documentaç~o produzida sobre o 
POLDNOROESTE, especialmente as avalia~ees realizadas p~las 
miss~es do Banco ~undial, pel~s e~uipes técnicas da F.A.D. e 
por instituiç~es académicas, é fértil em análises e criticas 
sobre as conseqôências negativas que o processo de ocupa~~º 
da regi~o noroeste do Brasil, baseado nesta çcncep~~o, tem 
provocado. Até hoje, no entanto, essas avalia~~es têm 
apresentado uma deficiên,ia.importante: o n~o resgate de uma 
lógica subjacente que articula este processo aparentemente 
desordenado. Com efeito, a melhoria das vias de acesso à 
fronteira amazônica e aos recursos nela existentes refor~a, 
por si mesma, as condi;~es de incontrolabilidade do 
movimento de ocupa~~º que se configura no.pais a partir do 
inicio dos anos eo, quando a queda no ritmo de·crescimento 
da economia pass~ a potenci~lizar os efeitos negativos da 
moderniza;~o da agricultura da Regi~o Sul. 

Dentro desse contexto, as tentativas de viabilizar 
/ras novas prioridades do Programa, mediante a implementa;~o 
;/dos componentes críticos, mesmo quando conseguem atingir os 
· objetivos fiHados, encontram-se sempre defasadas em rela~~º 
J às necessidades impostas pela realidade. Em conseqüência, o 

que se observa, na prátic~ do Programa POLONOROESTE, é o 
desenvolvimento de políticas a reboque nos vários 
componentes que elegeu como prioritários para o 
desenvolvimento de suas a~~es. 

Essas circunst~nci~s tiveram um peso negativo 
sobre o desempenho do Projeto. Em primeiro lugar, porque a 
dinâmica continuamente alimentada pelas práticas do Programa 
tende a colocar a coopera~~º técnica numa situa;~o também a 
reboque, de tentar remediar efeitos, quando sua atribui~~º 
mais relevante seria a d~ ajudar a delinear os instrumentos 
e a formular as estratégias de a~~o capazes de propiciar um 
controle sobre o processo de ocupaç~o •. Em segundo lugar, 
porque numa administra~~º pressionada pelos problemas 
imediatos, os peritos do Projeto acabam por receber fortes 
press~es, con5umi~do seu tempc em tareras que os afastam de 
seus objetivos estratégicos; cu, quando rejeitam tais 
press~es, tendem a ser criticados, como pessoas 
demasiadamente acadêmicas e voltadas para pesquisas se~ 
interesse prático para as atividades do Programa. Em 
terceiro lugar, porque, ~esse tipo de administraç~o, os 
quadros técnicos, mesmo quando s~o capacitados, encontram-se 
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submersos nos problemas do dia-a-dia, n~o dispondo de tempo 
para a reflex~o, para participar ativamente da transferência 
de conhecimento ou para dedicar-se ao planejamento de médio 
e longo prazos. 

.:• 
Outra limita~~º ao desempenho do Projeto é 

constituida pelo próprio modelo de desenvolvimento agric6la 
patrocinado pelo Programa e que tem, na pequena produ~~o, 
sua viga de sustenta~~o. Numa avalia~~º retrospectiva, há 
fortes evidências de que os riscos da -estratégia para 
viabilizá-lo foram insuficientemente avaliados. Na 
implanta~~º e consolida~~º dos farm models, o processo 
iniciava-se com o desmatamento, que era logo seguido da 
explora~~º de _culturas de subsistência, ao mesmo tempo em 
que se come~ava o plantio de culturas permanentes. Tudo 
isto, com ~ utiliza~~º da tecnologia tradicion~l. Nesse 
esquema, a rentabilidade das culturas permanentes é encarada 
como o fator de sustenta;~o da pequena produç~o no médio e 
longo prazos. O alcance desse objetivo, todavia, dependeria 
fundamentalmente do sucesso de- uma transiç~o que, por sua 
vez, seria determinada pela viabilidade das culturas de 
subsistência e d~ disponibilidade de crédito para financiar 
a forma;~o das culturas permanentes. Ora, os estudos 
existentes no pais revelam que as duas condiç~es de éxito de 
tran•iç~o dificilmente se realizariam no caso da ocupa;~o da 
regi~o noroeste do pais. A viabilidade econômica da produ~~o 
de subsistência, baseada na tecnologia tradicional, concluem 
tais estudos, depende da fertilidade dos solos e da 
proximidade dos mercados consumidores (sendo que esta 
segunda condi;~o pode ser parcialmente compensada pela 
qualidade da malha viária). Nas éreas do Programa, n~o só a 
qualidade dos solos ficou aquém do que se esperava, como, 
excetuando-se a ·própria BR-364, a má qualidade das estradas 
secundárias foi um fator que dificultou a coloca~~º da 
produ~~o nos mercados consumidores, aumentando uma 
desvantagem que já era grande, em virtude das longas 
dist~ncias. Por sua vez, toda uma série de estudos tem posto 
em evidência a discrimina;~o contra o pequeno produtor, no 
que se refere ao acesso ao crédito. Mais arriscado ~inda, 
foi supor a disponibilidade de crédito subsidiado, num 
momento em que a política económica impunha crescentes 
restriij~e~ a este tipo de financiamento. A experiência 
posterior veio mostrar que os riscos eram reais. De um lado, 
observa;~es de campo reveleram que as culturas de 
subsistência n~o permitiam uma acumula;~o minima, mostrando 
ainda uma tendência precoce de queda nos niveis de 
produtividade. De outro, como era de se esperar, o crédito 
n~o veio ou veio em grau inferior às necessidades, 
comprometendo a forma~~º de culturas perenes. Outra 
defici~ncia importante nas análises de viabilidade des~es 
modelos de produ~~o é que n~o se levou em conta o processo 
de transforma~~º tecnológica pelo qual vinham passando os 
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chamados 11produtos de subsistênc:ia" na agricultura mais 
evoluida do pais. A este respeito, 5~0 exemplos expressivos 
o arroz irrigado e o feij~o, nos estados do Sul. Todo este 
conjunto de fatores contribuiu para deixar a pequena 
produç~o na Regi~o-Programa numa situa~~º marginal. 

Dent~c desse contexto, atribuir a um projeto de 
ccoperaç~o técnica o objetivo de propiciar a viabilidade de 
um modelo desse tipo, é colocar uma exigencia que talvez n•o 
possa ser cumprid~. Neste caso, a tarefa do Proj~to seria a 
reposi~~o da verdade dos fatos, apontando as incongruências 
do caminho seguido. E, na medida em que se insista em 
trilhar essa rote, ou seja, de tentar viabilizar um modelo 
de produij~O agricolfo que tem poucas condiç~es de ser bem 
sucedido, os eventuais fracassos n~o poder~o ser debitados à 
coopera~~º técnica. Por conseguinte, na avalia;~o do 
~esempenho do Projeto, será sempre imprescindfvel ter em 
conta a restri~~o assin~lada. 

Uma outra limita~~º ao desempenho do Projeto, que 
surge no nivel ~o próprio Program~, diz respeito ao fato de 
que este, como uma e~tratégia planejada de desenvolvimento 
regional, parece prescindir de um modelo holistico de 
interven~~o, em que as diversas dimens~es da realid~de 
afetada s~jam representadas como planos articulados de ~1m~ 
mesma totalidade concreta. Em outras palavras, a leitura dos 
v6rios documentos do Programa e o exame das formas como o 
mesmo estrutura suas ªi~es indica que sua concep~~o de 
realidade é analftica, donde sua organizaç~o por 
componentes. O importante a ressaltar, porém, n~o é a 
existência desses vários segmentos, mas o fator de que os 
mesmos s~o implementados de modo quase que independente. 
Neste sentido, chega-se ao ponto onde algumas das a;~es de 
um componente s~o empreendidas com vistas a corrigir os 
impactos negativos provocados pela implementa;~o de outros. 
Assim, por exemplo, o processo de assentamento e o 
desmatamento foram realizados sem considerar as restri~~es 
impostas pelas necessidades de preserva;~o ambiental; 
estradas s~o abertas sem considerar as eventuais press~es 
sobre as áreas indígenas e a prote~~c florestal e ambiental; 
a quest~o ambiental n~o é uma preocupai~º que permeia todos 
os componentes, mas que tende a esgotar-se na defini;~o dos 
tipos de ocupai~o, na cria;~o de parques e áreas protegidas, 
na aprova;~o de uma legisla;~o protetora e no fortalecimento 
das a~~es fi5calizadoras. 

Dentro desse quadro, a atua~~º do Projeto, ao 
mesmo tempo que tende a dispersar-se, confronta-se com uma 
vis~o e uma prática que n~o favorecem seu bom desempenho. 
Para melhorá-lo teré que trilhar um caminho que o conduza a 
um crescente questionamento das premissas e diretrizes que, 
em última inst~ncia, orientam as a;~es do Programa. Se esta 
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conclus~o for correta, o Projeto teve pela frente um grande 
desafio. Isto porque, tal como se depreende do documento que 
o instituiu (Revis~o B>, as prioridades ali estabelecidas 
caminham em duas dire~~es. Oe um lado, estipula-~e que o 
mesmo deverá concorr~r para a elaboraç~o de várias 
propostas, as quais, tod~via, dever~o ser formuladas dentro 
das premissas e pressupostos que balisam a ~tua~~o do 
Programa. De outro, determina-se como uma de ~uas principais 
incumbências, contribuir para o refor;o da capacid~de 
operacional dess9 Programa, implicando, conseqüentemente, no 
n~o questionamento dessas premissas e pressupostos. Negse 
contexto, o dilema central que se impos ao Projeto foi 
tentar remediar uma estratégia de a~~o que, scb muitos 
aspectos, é inadequada, ou reinventar uma nova estratégta e, 
com isso, confrontar-se com os organismos que patrocinara~ a 
contrata~~º da coopera~~º técnica. 
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v. PRINCIPAIS CONCLUS~ES E RECOMENDAÇGES 

5.1 Cem e l Ll~elªs 

O BRA/67/037 foi formulado a partir de uma 
preocupa.~o central: a exi.tOncia de problema~ de eMecu~ro 
em alguns dos principais componentes do Programa, que vinham 
resistindo às sucessivas tentativas para solucioná-los. Em 
consonência com esta preocupa;~o, a defini;~o de seus 
objetivos e resultados incorporou, em quase toda~ as 
atividades, a previs~o da implementa~âo de propostas, 
métodos de trabalho e mecanismos de interven~~o nelas 
indicados. 

Analisado desde esta perspectiva, o desempenho do 
Proje~o dificilmente poderia considerar-se exitoso, dado que 
foi pouco o que se av~n~ou na modifica;~o concreta do 

·processo de execu;~o e~ em conseqüência, na solu;~o dos 
problemas críticos do Programa. Na maior parte dos casos, as 
contribui~ees reali~adas materjali~aram-se basicamente na 
prepara~~º de estudo~, na elabórai~º d~ componentes do PND 
II e na f ormul ai;:~o de p·ropostas téc:ni c:as nos segmentos 
abrangidos pelo BRA/67/037. A implantai;:~o efetiva destas 
propostas ficou restrita a poucas áreas ou a aspectos 
parciais de alg~mas das questbes tratadas. 

Apesar desta limita~~º no plano operacional, o 
Projeto produ~iu diversos insumos relacionados com os 
objetivos e resultados previstos, que poder~o ser de grande 
relev~ncia para o equacionamento e o encaminhamento de 
solu~~es dos problemas centrais do Programa POLONOROESTE. 

A seguir, resumem-se as 
Miss~o com rela;~o à eficácia do 
básicos que a condicionaram. 

principais conclus~es da 
Projeto e aos fatores 

5. 1. 1 - Com rela~~º à concep~~o e desenho de Projeto 

a.) A decis~o de implementar o Projeto foi tardia, alguns 
problemas,·há muito identificados, já haviam assumido, 
ao iniciar-se o Projeto, uma din~mica dif!cil de ser 
revertida. Pôr ~utro lado, restava pouco tempo para a 
implementa~~º de medidas corretivas ainda dentro da 
primeira fase do Programa. 

b) Os objetivos e resultados fixados para o Projete foram 
demasiadamente ambiciosos; pretendia-se, em dois anos, 
suprir deficiências e corrigir distcr~~es numa 
multiplicidade de áreas extremamente complexas, 
acumuladas desde o inicio do POLONOROESTE; neste 
contexto, o n~o estAbelecimento de uma hierarquiza;~o 
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entre eles, comprometia, de partida, a possibilidade de 
que fossem plenamente atingidos. 

e) Uma das principais insuficiências na ccncep~~o e 
desenho do Projeto foi haver atribu!do ao mesmo 
responsabilidades de implementa;~c de propo&tas e 
mecanismos institucionais, em éreas em que as decis~es 
sobre esta implementa~~º estava fora de seu campo de 
competência e de suas possibilidades de atua;~c. 

d) N~o se ponderaram adequadamente as relaç~es entre o 
conteúdo do PDLDNORDESTE, em termos de estratégia de 
opera~~º e desenvolvimento da área, e a viabilidade e 
eficácia da coopera~~º técnica, aparentemente concebida 
para implementc:1r- 1..1m "p ac o t e " já definido e n~o para 
ger-ar op~~es eventualmente mais consistentes. 

' ' '-' 

e> Foi insuficiente a avalia~~º do marc~ polític:o 
institucional dentro do qual operaria o Programa e de 
suas i~plica~~es para a materializa~~º dos objetivos e 
resuJtados propostos; também se subestimou o peso e 
significa~~º da "c1.1ltura institucional II dominante na 
área-programa e nos organismos envolvidos na 
c:oordena~~c e execu;~o do PDLONDROESTE. Em 

J 
~

onseqUênc:ia, houve uma superestimac;~o da capacidade do 
1 instrumento II c:ooperac;~o téc:ni e a II como agente de 
\ odific:ac;~o dos processos e estruturas de gest~o do 

OLONOROESTE. 

f) Faltou partic:ipac;~o das instituic;ees e técnicos dos 
estados e, em alguma medida, mesmo da equipe técnica da 
Coordenac;~o Nacional, na formulac;~o do Projeto e na 
preparac;~o dos termos de referência dos peritos. 

g) Houve uma evidente subestimac;~o dos prazos e meios para 
a realizc:1~~0 de muitas das tarefas propostas; a equipe, 
em realidade, er~ pequena em face do volume dos 
compromissos assumidos e da extens~o da sua área de 
atuac;~o. 

h) Com rela~~º à aloca~~º institucional e geográfica dos 
peritos, a Miss~o registrou a existência de algumas 
dificuldades na aplicac~o do esquema preconizado pelo 
Projeto, mas n~o conseguiu reunir elementos conclusivos 
suficientes p~ra uma clara definiçlo de melhores op~~es 
neste tmbito. O mesmo se aplica ao esquema de 
articula;~o da equipe de peritos com os ôrg~os de 
c:ontrapartid~. 

L 
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' y 5. 1. 2 - Com rela;~o à execu~~o de Projeto 

a) A avalia~~º da execu;~c e dos resultados do Projeto n~o 
pode ser feita sem a referência a alguns aspectos de 
caráter global que, ainda sem vincularem-se 
explicitamente com a problemática da coopera;~o 
técnica, condicionam, em ~ltima insténcia, seus 
resultados e impactos. Entre estes cabe destacar: 

i. 

/ 

i i. 

/ 

i i i. 

i v , 

J 

/ v , 

b) 

o debilitamento generalizado do aparelho de 
Estado, particularmente sensivel em seus segmentos 
menos consolidados técnica, financeira e 
institucionalmente, que se reflete na 
desarticula~lo do sistema decisório e na 
progressiva desmobiliza~~º e perda da capacidade 
operacional dos organismos do setOI"' P.úblico; 

a fragilidade e escasso ·desenvolvimento da 
organiza~~º institucional na Regi~o, 
particu~amente em RondOnia, que contrasta 
fortemente com as exigências implicitas na 
formula~~º consistente e na implementa;~o 
eficiente de um programa com a complexidade e 
magnitude do POLONOROESTE; 

a falta de uma perspectiva 
sobre o desenvolvimento da 
prazos, com base na qual 
processo de inversees e a 
setoriais correspondentes; 

coerente e integrada 
Regi~o a médio e longo 

se deveria articular o 
de.f i ni c;:2Co das poli ti c:as 

o impacto deformador que, neste contexto e face à 
inexistência de uma estratégia consistente de 
construç~o institucional, tende a produ~ir a 
inje;~o na Regi~o de vultosos recursos externos, 
em torno aos quais passam a organizar-se os 
interesses das institui~~es comprometidas na 
implementa~~º do Programa; 

a falta de decis~o política para a implementa~~º 
das mudan~as institucionais necessárias. 

Em um nível mais especifico, as condi~~es 
institucionais para a operacionaliza;~o do Projeto 
apresentaram as seguintes caracteristicas relevantes: 

i. um dos problemas centrais que incidiu sobre o 
desenvolvimento das atividades do Projeto foi a 
falta de contrapartida técnica. Nenhum dos 6rg~os 
qwe recebeu assessoria dos peritos fez indi~a;~c 
formal dos profissionais que funcionariam como 
seus contrapartes. Mesmo os técnicos que mais de 
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perto acompanharam o trabalho dos perito~, o 
fizeram cumulativamente com as fun~Oes que já 
exerciam. Essa insuficiência n~o só comprometeu a 
realiza~~º de alguns dos resultados previstos, 
como restringiu drasticamente as possibilidades de 
transferência de conhecimentos ao pessoal 
nacional, o que constituia um dos propósitos 
principais do Projeto; 

/ 

a fragilidade e inconsistência do aparato 
institucional de execu;~o do Programa colocou 
limita~~es importantes ao processo de e~ecu.~o do 
Projeto, especialmente no caso de Rondônia. A 
falta de quadros té;nicos, as insuficientes 
condi~~es salariais, a falta de defini;Oes claras 
com rela~lo a algumas políticas setoriais, a 
divergência de critérios entre os. órg~os 
envolvidos na execuç~o de alguns componentes do 
Programa e os conflitos entre a Secretaria d~ 
F'l anejarnento e a Coordenai;:~o Estadual·, foram, 
entre outros, fator~s que dificultaram a inser~~º 
da equipe de peritos nas ínstitui;~es nacionais e 
retardaram a implementa~lo de diversas das 
atividades programadas; 

i i. 

iii. as insuficiências na capacidade gerencial do 
POLONOROESTE também impuseram limita~Oes 
importantes~ marcha do Projeto. Os métodos de 
trabalho utilizados rra gest~c do Programa implicam 
uma excessiva absor~~o da capacidade técnica 
disponível, dificultam o exercicio efetivo das 
fun~~es de coordenaç~o interinstitucional, 
bloqueiam a fluidez das comunica;~es entre as 
diversas institui~~es do Programa e n~o propiciam 
o acompanhamento das a~Oes de cada componente ao 
nível de campo. Isto tendeu a gerar press~es 
diversionistas sobre o trabalho dos peritos e, 
simultaneamente, restringiu as bases para o 
desenvolvimento das atividades de natureza técnica 
previstas em seus termos de referência; 

o iv. dentro. do quadr c . institucional que se vem 
delineando, a superposi;~o da fase final de 
execu;~o do PNO I com os trabalhes de preparaç~o 
do PLANAFLORO e do PRODEAGRO gerou restri~bes 
adicionais ao desenvolvimento do Projeto, 
induzindo, na prática, à reformula~~º das 
prioridades estabelecidas para o trabalho dos 
peritos e limitando a disponibilidade de pessoal 
técnico n~cional para as tarefas de execu;~o do 
PNO I; 
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v. as deficiências nas condiçees materiais de 
trab~lho e no apoio log!stico geraram, 
especialmente em Rondõnia, dificuldade$ para 
organiza~~º e execu~~o das atividades programadas, 
que foram particularmente agudas durante o 
primeiro ano de vida do Projeto. 

e) Do ponto de vista da adequa~~º' oportunidade e 
qualidade da cooopera;~o técnica, os seguintes aspectos 
devem ser real~ados: 

i. o ritmo e oportunidade de constitui~~º da equipe 
técnica n~o foi o mais adequado, em especial em 
algumas áreas especificas nas quais, po~ 
dificuldades de recrutamento e/ou fatores 
contingenciais, os peritos foram contratados com 
atraso, n~o foram substituídos oportunamente ou 
n~o chegaram a ser recrutados. Os efeitos desta~ 
insuficiências sobre o processo de execu~~o, 
embora. menos notóri·os em termos globai., afetaram 
~lguns segmentos críticos do programa; 

ii. a qualidade da equipe de peritos, tanto do ponto 
de vista da sua competência técnica como do seu 
interesse e dedica~lo no desempenho das suas 
fun;~es foi considerado, com raras exce~Oes, muito 
boa. Por conseguinte, em que pesem as 
insufici~ncias assinaladas no item anterior, os 
peritos for~m bem selecionados e contribuíram para 
os resultados obtidos pelo Projeto; 

iii. a desvincula;~o dos profissionais da F.A.O. da 
linha de subordina;~o hierárquica dos quadros 
administrativos do Programa representou uma 
condi~~o favorável para a implementa~~º do 
Projeto. De fato, pelo que foi esclarecido em 
outra seij•o deste documento, se os peritos 
estivessem diretamente subordinados à estrutura 
decisória do PDLONOROESTE, certamente teriam sido 
absorvidos nas atividades imediatas associadas ao 
processo de gerenciamento do Programa. Sob este 
~specto, a desvincula~~º referida criou condi;~es 
par~ que os peritos continu@ssem trabalhando - ou 
tentando trabalhar - na dire~~o dos objetivos 
fixados pelo Projeto. 

d) No que se refere aos principais resultados atingidos 
pelo Projeto, os seguintes pontos merecem destaque; 

i. a equipe de peritos produziu um substancial n~mero 
de propostas com r~la~~o ao desenvolvimerrto de 
estratégias e à adoç~o de medidas que visam o 
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encaminhamento de solu~~es tanto no nfvel do 
planejamento e gest~o do Programa, quanto no 
ámbito operac:ion~l. A despeito do fato de que as 
mesmas n~o tenham sido discutidas em maior 
profundidade, s1.1a análise sugere que elas, no seu 
conjunto, contém contribui~ees relevantes sobre os 
aspectos assinalêdos, podendo resultar num~ nova e 
ma.is eficaz abordagem da problemática do 
POLONOROESTE. Entre os diversos documentos, 
merecem especial realce, em virtude de sua 
pertinênci~ cem rela~~º às áreas críticas de que 
se oc:up.am, os seguintes: 11Um Modelo Global de l l Admi ni strai;;:~o p.ara. o POLONOROESTE11, 

11Proposi c;:bes 
\\ para Aperfei;oar o Sistema de Execu;~o do 
' . POLONOROESTE", 11 O Problema da. Ec:ol ogi a Regional no 

Desenvolvimento Rural e Florestal do Estqdos de 
Mato Grosso e Rondónia", ''Zoneamento Agroec:ológic:o 
e Ordenamento Territorial da Regi~o Florestal da 
Amaz en ia 1' 

; 

e 
ii. A contribuiij~O da equipe de peritos foi de suma 

importânci~ n~ elabora;~o de propostas sobre os 
componentes do PLANAFLORO e do PRODEAGRO. Essa 
colabora~~º foi particularmente intena~ neste 
óltimo caso, dadas as maiores abertura e 
receptividade que os peritos encontraram para 
exercerem as fun~~es atinentes à coopera;~o 
técnica; 

iii. em alguns casos, o Projete n~o só apresentou 
propostas como, por razbes diversas, conseguiu dar 
inicio à sua implementa;~o. Assim, na área de 
organiza~~º dos pequenos prcdutore$, foi 
introdu~ida uma nova metodologia, a qual, além do 
êxito que vem conquistando neste campo específico, 
est, conseguindo aglutinar outros componentes do 
Programa, num esfor~o convergente, com vistas a 
melhorar as condi~~es de viabilidade económica da 
pequena produ;~o; embora c:om menor impeto, a mesma 
coisa vem oco~rendo na área de programa~~º 
agrícola, no estado de Mato Grosso, onde a 
propost~ de programa~~º de área estâ sendo 
implant~da concomitantemente com a cria~~º de um 
sistema básico de informa~~es, que lhe dever~ dar 
supc~te e que é, também, uma condi~~o essen~ial 
para o ~xercicio de um planejamento realista no 
êmbito do Programa. Ainda que com menor suce$50, 
o Projeto tem auxiliado na tentativa de melhori~ 1 

dos atuais instrumentos de controle da eHecu;lo 
fisíca das atividades do POLONDROESTE, ao mesmo 
tempo em qur se empenhou na implanta~~º de um 
sistema global de programa~~º' especialmente no 
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que se refere à melhoria no controle e agilidade 
dos fluxos financeiros relativos ~s atividades do 
Programa; 

iv. mes~o sem implementar a maioria de suas propostas, 
o Projeto conseguiu alcan~ar alguns resultados 
substantivos. Entre os mais significativos, cabe 
enf~tiiar os seguintes: 

• na área de organiza;~o de p~odutore5, foram 
reali2ados os mais relevantes avan;os que se 
manefestaram no sucesso na organi2a~~o de 
cooperativas, na capacita~~º de um amplo 
contingente de técnicos _ de contraparte 
nacional, na capacita~~º maciça de pequenos 
produtores rurais, inclusive habilitando-os a 
formular p~quenos projetos de investimento; 

como principais indicadores do bom desempenho 
dessa metodologia de organizaç~o, os pequenos 
produtores associados à cooperativa est~o 
conseguindo comercializar su~ produ~~o ~ 
comprar i~sumos produtivos em condi~~es mais 
favoráveis; além disso, a forma pela qual 
essa metodologia incorporou as EMATERs na 
realiza~~º dos laboratórios organizacionais 
de terreno, está levando essas institui;~es 
ao desenvolvimento de uma nova prática de 
ex~ens~o rural, calcada no atendimento 
coletivo aos produtores rurais e numa 
reorganiza~~º interna que substitui as 
especializa~~es pela constitui.~o de equipes 
por ~ssuntos. 

v. a despeito dos problemas que persistem nas áreas 
indigenas e da saóde, o Projeto conseguiu 
estabelecer uma maior articula;~o 
interinstitucional no •mbito desses componentes 
que, sem dúvida, facilitará a implementa~~º de 
medidas em uma atua~~º futura. 

e) Este relat6rio, em sua parte analítica, apontou muitas 
deficiências no desenvolvimento· das atividade$ do 
Projeto. Entre as que foram detectadas, a Miss~o 
atribui ~special import~ncia às seguintes: 

i. inegavelmente, p~la gravidade dos problemas que 
nelas est~o a manifestar-se, o maior insuceaso 
oco~reu nas áreas floreatal e ambiental. Esse 
desemp~nho desfavorável decorre tanto da falta de 
continuidade no trabalho dos peritos aloc~dos a 
estes componentes, como do fato que, embora os 
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mesmos tenham 
instrumentos de 
implementadaf:i; 

conseguido elaborar propostas e 
interven~~o, as mesmas n~o foram 

ii. a n~o contratac;:~o do perito em pesquisa e extens~o 
também afetou o desempenho do Projeto em um 
aspecto de mui ta rel evtanci a. De fato, a 
ineNisténcia desse técnico impossibilitou que o 
Projeto fizesse alguma c:ontribuic;:~o, pelo menos em 
termos de proposta, tanto no que diz respeito a 
uma av.al i ac;:~o c:ri ti c:a. da vi abi 1 idade dos atuais 
modelos de produ~~o praticados na área do 
Programa, quanto no que concerne à apresenta;~o de 
alternativas economicamente auto-sustentáveis, que 
levem em cont~ a necessidade de prote~~o ambiental 
e de manejo ecologicamente adequado dos recursos 
naturais. 

5.2 - Recomenda~ces 

a> A Miss~o considera que, embora sem atingir todos os 
objetivos previstos, o Projeto de Coopera~~º Técnica 
deve continuar~ passando por ajwstes, evidentemente na 
dependência de chegarem a bom termo os entendimentos 
entre o Governo Brasileiro e o Banco Mundial com 
relai~º ao POLONOROESTE II. Os aspectos que deveriam 
ser considerados neste processo de ajuste s~o os 
seguintes: 

i. o novo Projeto de Coopera~~º Técnica deve ser 
elaborado com a participa~~º dos técnicos das 
gerências nacional e estaduais do POLONOROESTE, 
bem como dos Org~os executores diretamente 
envolvidos. Esta participa~~º deve estender-se 
também ~ defini (;~o de conteúdo · dos termos de 
referência dos peritos, de modo a refletir 
adequadamente as prioridades atribuídas às 
diversas atividades e às condiçOes objetivas p~ra 
sua implementaç~o; 

ii. o atual quadro de peritos deve servir de base para 
o novo Projeto, por estes já conhecerem a situa;~o 
dos estados, os problemas eNistentes, as variáveis 
que davem ser levadas em considera~~º' por 
dispensarem periodo de observa~~º e conhecimento 
da realidade e delongas na sua contrata~~o; 

iii. a Miss~o concorda que um seminário para analisar a 
experiência do atual Projeto de Coopera;~o Técnic~ 
deva ser re~lizadc, até fevereiro de 1990, para 
colher subsidies para a elabora~~º de novo 
Projeto. Esse seminário deveria contar com a 
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particip~~~o de todos os peritos hoje exi5tentes, 
bem como de técnicos selecionados dos dois estados 
e da SUDECO, F.A.O., PNUD e ABC/MRE; 

iv. o esquema de articula;~o da equipe de pe~itos com 
~s institui;ôes nacionais de contrapartida deve 
ser cuid~dos~mente an~lisado• ante5 de uma 
definiç~o final neste campo. Em qualquer caso, a 
Miss~o recomenda que seja garantido um nível 
·satisfatório de autonomia da equipe, que 
possibilite o e~ercfcio de suas fun~~es de análise 
critica, preserve seu caráter integrado e 
interdiscíplin~r e viabilize o cumprimento do seu 
programa de trabalho; 

v. é essencial que na defini;~o e dimensionamento dos 
objetivos, resultados e atividades de um novo 
F'roj eto, se tome em c on a í derac;~o as li mi t ac;:-e:Jes 
objetivas impostas pelas características da 
estrutura e capacidade operacional dos organismos 
envolvidos na coordena~~º e execu~~o do Programa e 
~s possibilidades concretas de introduzir ajustes 
nestas esferas; 

vi. é também essencial que, no novo Projeto, se 
assegure formal e efetivamente a alo~aç~o oportuna 
e permanente da contrapartida técnica nacional; 

vii, o quadro de peritos deveria ser complementado pela 
inclus~o de um especialista em Organii~;to 
Institucional e Ad~inistr&i~º de Projetos, que _J 
colaboraria na realizaç~o de um diagnóstico 1 
minucioso nest~ esfera e na elabora;~o de uma 
proposta de reestrutura~~º do aparelho 
institucional de direç~o e execuç~o do Programa 
POLONOROESTE; 

viii. o novo Projeto deveria incluir uma provis~o de 
recursos par~ a realiza;~o de seminários e 
contrata~~º de consultores de curto prazo para a ~ 
análise da experiência e apresenta~~º de , 
alternativas ~om relaç~o ao processo de 
desenvolvimento d~ Regi~o que prociciem subsfdios 
para a formula~'º de um modelo de ocupa~lc s6cio 
econ0mica e ecologicamente sustentado. 

b) AdicionaLmente, a Miss~o 
seguintee aspectos globais: 

considera relevante os 

i. dada a relevancia que~ metodologia de organiza;~o 
dos produtores rurars está apresentando no n1vel 
experimental, em termos das perspectivas que abre 
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para a cria~~º de condi;ees de viabilidade 
económica da pequena produ~~o, recomenda-se que 
esta experiência seja ampliada e que se 
implementem as condi;~es para sua sustentabilidade 
no médio e longo pr~~os; 

ii. dada a atuaç~o que a metodologia dos laborat6rioE 
organizacionais de terreno vem demonstr•ndo sobre 
outros componentes do Progr~ma e as condi~bes 
efetivas que criam para o envolvimento do público 
alvo nas atividades que lhes dizem respeite, 
consid~ra-se que se deveria fazer um esfor~o no 
sentido de aprofundar a proposta de estratégie 
global para o Programa POLONOROESTE suge~ido pelo 
Projeto, com b@se nessa metodologia e em sua 
articula;~o com o glanejamento participativo e e 
manejo florestal e ambíental sustentado; 

iii, em termos opera~ionais, recomenda-se que se 
realiZ$ um esfor~o no $entido de estender a 
abordagem preccnizada pela metodologia dos 
labor~tOrios aos demais componentes ~ríti~os, em 
especial aos constituídos pelas áreas indígenas e 
pelos segmentos florestal e ambiental. 

47 

•' ~· 



ANEXO I 

]· 
! , ,. 
1 

.... 

1' 

,· 

,. 

C~LENDARIO DE ATIVIDADES E 
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Encontro preparatório com o Sr. Lucien MuNoz, no PNUD 
Entrevista na ABC/MRE, com o Sr. Garry Soares de Lima 
Encontro nª SUOECO, com o Sr, Marco Túlio do Amaral Chaves, 
Diretor Nacional do Projeto POLONOROESTE 

Entrevista com o Representante 
Rossenegger 
Encontro com o Sr. 
Residente do PNUD 
Reuni~o com o Sr. Manuel Figueroa 
incluindo: 
Sr. Luís Chiodo Juve 
Sr. Roberto Boccheto 
Sr. Silvio T~vares Monteiro 

da. F.A.O., Sr. Peter 

Eduardo 61.1tierrez, Representante- 

equipe de peritos, 

Comercializai~º <RO> 
Economia da Terra <BSB) 
Organizai;~õ 
Participac;:2(0 
<RO) 

e 
Camponesa 

Sr. Adriano Campos 
Sr. Antonio Giles 

Comercializa~~o <MT) 
F'rogramai;::!eo, 
Acompanhamento, Avaliac;~o 
e Coordenai;:~o 
I nst i tuc: i onal C BSB) 
Consultora em Capacita~~º 
e Projetos Agropecuários 
<BSB}. 

~· 
Sra. Victoria Reys 

• Safda para Porto Velho 
Reuni~o prep~ratória com a Cocrdena~~o Estadual/RO: 
elabora~~º de agenda p~ra Rondônia. 

Reuni~o com o Coordenador Estadual 
de Almeida Rocha 
Reuni~o com a Gerencia Agricola: 
Sr. Jo~o Trajano dos S~ntos 
Sr. Carlos de Almeid~ Portela 
Sr. Francisco Demerval P. Martin$ 
Reuni~o com a Gerência Florestal: 

do PNO/RO, Sr. Teodorico 

Gerente -- 
Monitor 
Monitor 

• 
Sr. Emerson Teixeira 
Sr. Edilson Dantas - Monitor 
Reuni~o cem o Gerente de Destina~~º Fundiária: 
Sr, Joel Mauro Magalh~es ~ 
Reuni~o com a Gerência de Crédito, Comercializa;~o 

Gerent~ 

e 
Armazenamento: 
Sr. Sebasti~o Ferreira Farias 
Sra. Claudite Maria Ferreira 
Sr. Jácome Antonio Mediote 

Gerente/ 
Monitora 
Monitor- 



Sr. Waldemar Lopes de Souza 
Reuni~o com a Gerência Ambient~l; 
Sr. Emanuel Fulton M. Ca~ara 
Sra. Ana Lucy Oliveira Freire 
Sr. Raimundo Rodrigues Martins 
Reuni~o com a Gerência Social: 
Sra. M~ Elizabeth Maia Rocha Paranhos 
Sra. Eliz~beth Winte Shockness 
Sr. Ronaldo Jefferson Lessa 
Sr. Jorge Brito dos Santos 

Monitor 

Gerente~ 
Monitora 
Monitor 

- Gerente ___. 

Monitora 
Monitor 
Monitor 

• Reuni~o na EMATER/RD, com os 
Produtores e Comerciali2~;~0, 
Sr. Luis Chiodo 
Sr. Sílvio Tavares 
Viagem a Ji-Paraná e pernoite 

peritos em Organiza~~º de 

Q~:..!i~§~ 

Entrevista no Escri t6ri o da EMATER-RO, em Urupá, c:om o sr· . 
Rui Heloi - Responsável interino pelo Escritório 
Entrevista com dirigentes da Cooperativa de Produtores de 
Urupá <COOAMF'U): 
Sr. Reinaldo Santos da Silva - Presidente 
Sr. Pedro Rocha Filho 
Sr. José Torres Martins 
Entrevista com dirigentes da Cooperativa de Produtores de 
Tancredópoli$D · 
Sr. André Vargas 
Sr. Florentino L. Dias 
Sr. José Roberto de Oliveira 
Sr. Efigênio Soares do Nascimento 
Sr. Nelson Apare~ido dos Santos 

• 

Regresso a Porto Velho 
Reuni~o com o Secretario-Adjunto da SEA6RI, Sr. Pedro Vilson 
Reuni~o com o Sr, José Sim~o Pereira Sobrinho, da FUNAI" 
Reuni~o na EMATER-RO: 
Sr. Francisco Carvalho d~ Silva 
Sr. Domingos Prieto 

Secretério-Executfvo 
Gerente Setorial do 
PNO 

Reuni~o com o Secretário da SEMARO, Sr. Francisco Araujo e 
assessores 
Reuni~o com o IE~: 
Sr. Edson Mugrabe 
Sr. Eri smar 

Sr. Alen.andre 

Oliveir.a 
Diretor de 
da Natureza 

Augusto Sales 

F'resi dente 
Dep~rtamento de Conserva~~º 

Sr. Angelo 

Diretor do Departamento 
de Ecossistema 

Divis~o de Desenvolvimento Florestal 
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Reuni~o com a SESAU: 
Sr. Carlos Alberto 
Sra. Márcia Mitiko Azuma 

Gerente Setorial 

,--; 06.12.89 -----..--- 
Saída para Cuiabá 
Reuni~o na Coorden~~~o Estadual do POLONOROESTE/MT, com a 
equipe da F.A.o.: 
Sr. Manuel Figueroa 
Sr. Adriano Campos 
Sr. Itabiga de Oliveira 
Sr. Sérgio Sime~o 
Sr. Silvio Tavares 
Sra. Victoria Reys 

Reuni~o com a EMATER-MT: 
Sr. Luiz Volpato Neto 
Sr. Sebasti~o Correia da Silva 

Presiden-te 

• 

Diretor Técnico 
Coordenador 
Operaç~es 
Gerente do Programa 
de Reforma Agrária 

Reuni~o com o Sr. Gon;alo (FUNAI> e Sr. Daniel Cabixi (CAIE> 
Reunito com o Sr. Luiz Sganzela <Diretor-Presidente do 
INTERMAT) e Sr. Reinhard Ramminger (Secretário de 
Agricultura de M~to Grosso) 
Reuni~o com a FCR: 
Sr. Pedro Alexandrino de Serra Neto 
Sr. Alvaro Lucas 
Reuni~c com~ Gerência Finaneira do PMO/MT: 
Sr. Deuzenir Noleto 
Sr. Jota M. SiQueira 
Sra. Teresinh~ L. Castelli 
Sr~. Rita de Cás$ia - Monitora 
Reuni~o com a Gerência do PRODEAGRO - PNO/MT: 
Sr. Deonezio Moreira da Silva 
Sr. Luciano Joia da Silva 
Sr. Stélio D. Sperandio 
Reuni~o com a Gerencia de Projetos - PNO/MT: 

Sr. Vivaldo Lopes Dias 

Sr. Luiz Duarte Silva Junior de 

Presidente 
Diretor Técnico 

Gerente 
Gerente-Adjunto 
Monitora 

Gerente 
Monitor 
Monitor 

Sr. Luis Gonzaga 
Sr. Jo~o Bosco Monteiro 
Sr. Gilberto Mielli Abdo 
Sr. Fernando Santana Rezende 
Sra. Veroni Oércia Monteiro Garcia 
Sra. Agueda Maria Garcia Coelho 
Sr. Marcos Antonio de Sou~a 

Gerente 
Monitor Tér:nico 
Monitor 
Monitor 
Monitora 
Monitora 
Monitor 

Viagem a Jauru e pernoite 
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Entrevista com integrantes da Cooperativa de Produtores de 
Altolándia <COOPELANOIA>, na Gleba Mirassol%inhc: 
Sr. Carlos Miguel Rodrigues - Supervisor do Escrítorio 

da EMATER/MT 
Presidente da Cooperativa 
Vice-Presidente da 
Cooperativa 
Tesoureiro 
1Q Secretário 

Sr. Jeremias Leite - 2g Secretário 
Entrevista com integrantes da Cooperativa de Servi~os S.José 
CCOOPROSERV>, n@ Gleba Mirassolzinho: 
Sr. Oswaldo Antonio da Silva - Presidente 
Sr. Nivaldo Cust6dio - Vice-Presidente 
Sra. Ilka Camargo - Secretária 
Entrevista com integrantes da Cooperativa do Córrego dé Ouro 
(COOPERUNI~O), na Gleba Mirassolzinho, e participantes do 
Curso de Capacit~~~o em Elabora;~o de Projetos: 
Sr. Adernar - 1g Diretor 
Sr. _Aurelino - 3g Diretor 
Sra. Fr~ncisc~ - Participante do curso 
Sra. Rosemary - Participante do curso 
Regresso a Cuiabá 

Sr. Elc:io Lino 
Sr. Moac:ir Fr~ncisco Ribeiro 

Sr. Gilson Carlos Pereira 
Sr. Divino Garcia 

• 

Reuni~o com o Sr. Valdecir Feltrin, Subsecret~rio do 
Gabinete dê Planejamento e Coordena;~o/GPC 
Reuni~o com o Sr. Washington Can;ado, Coordenador Estadual 
do PNO/MT 
Regresso a Brasília 

Reuni~o com e Ministro Clcdoaldo Hugueney Filho 
(SEPLAN/SEAIN - Secretaria de Assuntos lnternacionai5) 
Reuni~o com o Sr. Mauro Corbellini, Assessor do Ministro do 
Interior (MINTER) 
Reuni~o com o Sr. Fernando da Fonseca Ramos, da Secretaria 
do Centro-Oeste (MINTER) 

Reuni~o com representantes do Governo Brasileiro, da F.A.O. 
e do PNUD, para apresenta~~º dos resultados preliminares da 
Miss~oi 
Sr, Eduardo Gutierrez y Sr. Lucien MuNoz 
Sr. Peter Rossenegger 
Sr. Garry Soares de Lima 
Reuni~o com a equipe técnica da Coordena;~o 
POLDNOROESTEz 

F'NUD 
F.A.O. 
ABC/MRE 

Nacional do 
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Sr. Valter e. Costa de Ge~ente Técnico 
Sawde/Educa~~o 

Sr. Antonio Edson B.Amaral - Grupo d& Prog~am.;~o, 
Ac:cmpanhamento e Monitoria 
Gerente (Núcleo Financeiro> 
Grupo de Monitoria e Avalía~~o 
Co-Diretor Nacional do 
BRA/87/037 

Sr. Sawlo Henrique Saf~ de Matos - Gerente Financeiro 
Sr. Paulo Robêrto Paix~o Bretas - Consultor do Projeto 

(Administra~'º Pública) 
-Gerente Florestal/Ambiental 

Sr. Saulo Nery ~ertence 
Sr, Saint-Clair P!Versia.ni 
Sr, Antonio de Pádua Fraga - 

Sr. Cesar Victor do E, Santo 
Reuni~o com peritos da F.A.D.: 
Sr. Antonio Giles - Area de Programa~~º 

Ac:cmpa.nhament.c 
Informática 

e 

Sr, Egon Luc~s Pereira 

14.12.89 -------- 
Reuni~o com o Sr. Roberto Boccheto, perito da F.A.O. na á~ea 
de Economia de Terra 
Regresso dos p~rticipantes da Misa-o a seus lugares de 
origem. 
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... - KJ1l6n d~ EYaluac16n del Prozecto IRA/87/037 

Coopereci6D T~cnlc• en la l•ple.entacl6n del Prograaa lntegredo de 

beaarrollo POLONOROESTB 

TERHlNOS DB REFERENCIA 

I. Antecedentes 

l~ La regl6n Noroeste de Brasil_es ~onsiderada como uno de los frentes 

mâs dl~,mlcos de ocupaci6n de l~ Amazonia brasileõa. Durante los Glti=os 

afio& el deearrollo regional ha estado caracteri~ado por flujos mlgratorios 

continuo& en e1 marco de un p r ece e e de colonizaci6n pGbli~a rea.Uuda por 

el INCRA (Instituto Nacional de Colonizacl6n y Reforaia Agraria), ba·sada en 

la distribuc16n de parcelas de 50 a 100 ha. 

2. El Programa POLONOROESTE, creado por Decreto No. 86.029 del 27 de 

.uyo de 1981, interviene en unir ea definida como de influencia de la 

carretera C~iabi•Porto Velho, o aea, el oeste y noroeste del Estado de Mato 

Grosso y todo el Estado de Rondoniat formando una auperficie total de 

410.000 km.2. 

3. El coraz6n del Programa fue la pavimentaci6n de la carretera BR 364, 

~iabã•Pbrto Veiho, sobre una extensi6n de 1.400 km, acabada en septiembre 

de 1984. Los deiú& segmentos del POLONOROEStE acompanan esta ~edida 

central y tienen por objetivo evitar los efectoa concomitantes negativos de 

dich~ ~edida en ls reg16n. Esto es, el asentamiento de unos 20.000 

productores en nuevos proyectos de colonizae16n, el deearrollo rural 
integrado en la zona de influencia de la carretera IR 364, la lucha contra 

la malaria y la protecc16n del medio ambiente. El a,nco Mundial ha 

financiado aproximadamente un tercio del Programa. 

Ir-. El Programa POLONOROESTE estã coordinado por la Superintendencia de 

Desarrollo de la Reg16n Centro-Qeste (SUDECO), que •ct6e en le 6rbite del 



Hlnl1terlo del Interior. Pero p•rticlpan t•~b!~n dtver,oe otro• 

mlnl1terio1. 1ecretar111 e tnetltuclonee • de ntvel federal, estadual y 
local·, lo que h1ce muy compleja l• ejecuc16n del Programa, 

5, El Gobierno brasilefio considera de gran importancia que ee 

r1clon1lice 11 ocupac16n del espacio de la reg16n a trav61 dele 
utl11iect6n econ6m1ca y productiv• de aus recureoe naturale, y que •e 

eatabJ11ce la agricultura de la regi6n con accionea que permitan afirmar al 

productor en eu tierra, asegurindole una regularidad de cr,dito, insumos y 

aervicloa. Con el objeto de contribuir a eetoa prop6aitoe ee aprob6 en 

marzo de ~988 el proyecto BRA/87/037, mediante acuerdo entre el PNUD, la 

FAO como Agencia de Ejecuci6n, y el Q>bierno brasllefio. 

6. La asistencia têcnica internacional convenida ae deb1a orientar 

predominanteCDente a apoyar la operscional1zaci6n eficiente de los 
componentes criticas del Programa POLONOROEStE; a contribuir al disefio y li 
formulaci6n del programa; a perfeccioaar los eecanismos de coordinaci6n 

.1nterinstltucional del programa a niveles, local, regional 1 nacional; a 
contribuir al disefio 1 formulac16n del programa POLONOROESTE 11 (sesunda 
fase); 1 a capacitar en aervicio al pereonal de contrapartida del proyecto. 

Los objetivos inmediatos del proyecto BRA/87/037, tal coso quedaron 

aprobados en la Revis16n B. son los siguientes: 

1) ForDular e implementar una propuesta para perfeccionar las 
estructuras y sistemas de coordinac16n y gest16n del programa, 

11) Disenar instrumentos y ~étodos de planificaci6n para el 

'-'' desarrollo regional y agr1cola, inclusive• nivel operativo, 
en armonla con la procecci6n ambiental 7 forestal en el 6rea 

total del programa. 

111) Evaluar los problemas y avances relacionados con la protecci6n 

ambiental y foreetal eo el lrea del programa y elaborar - 

propueatas e instru~entos de planif1cac16n y seguimientc de 

la acc16n futura • 

. 

' 
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iv) Reforzar 11 cepac1dad operativa del progr•ma POLONOROESTE pare 

la ejecucl6n de eua actlvidade1 en materla de producc16n y 

manejo de recur•o• naturale1; organl~ac16n de productoree y 
trabajadorea agr1colaa: desarrollo 1 protecc16n de comunidadu 

1nd1genaei y servicioe eoclalee b4sicoa. 

7. Él proyecto 1nici6 efectivamente eu operaci6n en enero de 1988,al 

entrar en funciones el Director Internacional y el Director Nacional, 51n 

embargo, la mayor parte de los expertos nacionales e lnternacionales 

comenzaron a trabajar hacia mediados de 1988, El proyecto ha tenido 

consiatentea dificultadea para la ident1ficaci6n, reclutamiento o 

• ....__... 1 

. 
mantenc16n de los expertos, por lo cual una buena proporc16n de aus cargos 

ha permanecido sin o~upar. Tambiên se han registrado d1f1cultades de 

infraestructura, ee;vicios de apoyo y personal de contraparte para los 

experto& del proyecto ubicados en Forto Velho (Rondonia) • 

8. En mayo de 1989 ae llev6 a cabo en Brasilia la Primera Reuni6o 

Tripartite del Proyecto (PNUD, FAO y Coblerno de Brasil), en la cual se 

valoraron los resultados alcanzados hasta el momento. La Reuni6n reconoci6 

los avances realizados. por el proyecto •apesar de dificultades en el ãrea 
foreatal, donde ha sido especialmente problematico llenar algunos cargos. y 
en aspectos administrativos - y recomeud6 la real1zac16n de una evaluae16n 

del proyecto al finalizar el ano 1989. 

9. Se considera que la evaluac16n tripartita deberã tener muy en cuenta 

la cont1nuac16n del proyecto BRA/87/037 hasta fines de abril de 1989 

(Revis16n G) y la pr6xima aprobac16n de nuevos proyectoa de ocupaci6n del 

territorio y desarrollo rural en Rondonia y Mato Grosso (con 
financiamiento del Banco Mundial), loa cuales involucrarin muy probablemen 
te cooperacionea tEcnicas del fNUD, la FAO 1 otras inatituciones. 

L 

\ 



10. A raiz dr la• d1flcultade• adlllinl1trettva1 ante• eencton1d11, un 

oflclal de la D1recc16n de Oper1clone1 de la fAO v1sit6 Brasllia a fines de 
junlo de 1989 y reco~ndó: (i) tran1ferir de la Oficina del PNUD • la de 1, 

FAO en Bra1lll1 el pago de los funcionarios locales del proyecto; (li) 

contratact6n de un oficial administrativo; y (111) apertura de una imprest 
account. EPtaa rrcomendoclonee eet6n en proceao de operoctono1l~oc16n, 

11. Objetivos 1 alcances de la evaluaci6n 

La ~1sl6n de evaluac16n deberã: 

-- 
l. Examinar la eflcacia ~el proyecto para alcanzar sua objetivos 

especlficos. 

2. Identificar los principales factorea que han limitado o favorecido 

el logro de los objetivos y resultados esperados del proyecto. 

3. For~ular recomendacionea especificas. de orden t6cnico 1 operacio 
nal, para mejorar la ejecuci6n del proyecto B'RA/87/037, aa1 como 
pare elaborar e implementar colaboracionea t&cn1cea a nuevos 
proyectos de desarrollo rural en la Amazonia. particularmente en lo& 

Estados de Rondonia y Mato Grosso. 

111. Lineamientos de trabajo de la m1si6n 

Al efectuar los trabajos de evaluac16n la misl6n deberã otorgar una 

especial atenc16n a los siguientes aspectos: 

1. Establecer 11 la formulac16n y la ejecuci6n de los planes de trabajo 

del proyecto fueron adecuados y en 11nee con los objetivos del 
documento del proyecto, 1 ai los resultados previstos fueron 

alcanzados. 

:2. Examinar ~os factores que han afectado la marcha del proyecto, 
tratando de esticar en qu6 medida cada factor ha 1nfluido.en un 



sentido po1ltlvo o neg1tlvo en la con,ecucl6n dt 101 objetivo, 
propueu.01. 

3. Anali&ar 1•• reallz1clone1 del pro7ecto en t6rm1nos de eu contrlbuei 

• El euiaento de 11 capacldad operativa nacional para promover una 
ocupac16n ordenada y 1utoeo1tenible a largo plazo de la forceta 
amaz6nica. 

- La diaponibilidad y uso de metodolog1ae de programact6n y geet16n 

del desarrollo de la foreata amaz6n1ca que, mediante la 

cons1derac16n de f~ctorea demogrlficoe, agroecol6glcoa, econ6m1cos 

i aociales, permltan una mejor atenci6n a las necesidades de los 

pequenos productores. 

-; 
t 
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- La capacitaci6n del personal-nacional. 

IV. Composic16n y calendar1o de la miei6n 
,' ', . i' . 
· ... ··.:: ·.~ 

La ad.a16n eeuri integrada por un representante· del PNUD, que· ·~~emh 
la diriglrl, un oficial 1L1petiot del Servicio de Evaluac16n de la FA0.':1 un 

! + ~~·:.~;. 

repreaentante del Cobierno del Brasil. · : • 

Se efectuarã hacia fines de noviembre/primera mitad de diciembre de 

1989, por un per1odo de tres semanas. Luego del briefing de los repres,en 
tantea del PNUD y de la FAO en sue respectivas instituciones, las dis~~~io 

nes preliminares y el examen inicial ae llevarin a cabo en Braailia dur~nte 

un per1odo de cinco dias. Luego de visitas de dos d1aa cada una a las 
acftivldades del proyect-0 e~ Rondonia y Mato Grosso, la mis16n procede~i en 
Btasilia a la redacc16n del borrador del informe de evaluaci6n. Ante, de 
que la ais16n abandone el pais diecutirl lae concluaionea y recomendacionee 

de la evaluaci6n con las autoridades nacionales y las oficinas del PNUD y .. 
de la FAO. Los representantes del PNUD y la FAO tendrin un dia de 

debriefing en la eede del PNUO en Hueve lork. El informe final eerã. 
preparado por el Jefe de Hiei6n y distri~uido al Gobierno y las Agencias 

ante& de•••• dias. 



• 
Durante 11 ejecuct6n de tue tareaa la mlat6n deberl di1cutir con laa 

autorid1de1 nactonalea, eatadualea y localee competente• 1obre todo, 101 

te••• relac1onado1 con eua funciones. 
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DOCUMENTOS DE TRABALHO DO PROJETO 
CONSULTADOS PELA MIS6AO 
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Documento ng 01 Estrategia Global y Acciones de Proyec:to 
BRA/87/037 

Documento ng 02 Proposi~~es para Aperfei~oar o Sistema 
de Execu;~c do POLONOROESTE 

Documento ng 03 Projetos 
Amazônia 

de Coloniza~~º Oficial na 
Brasi 1 eira - RondOni a - e 

TransamazOnic:a 

Documento ng 04 Zoneamento 
Territorial 
Amazônica 

Agroecológico e Ordenamento 
da Regi~o Florestal 

- Documento ng·o5 O Problema da Ecologia Regional no 
Desenvolvimento Rural e Florestal dos 
Estados de Mato Grosso e Rondônia 

Documento ng 06 Preposta de A;~o ~undiária para o 
Projeto de Pesenvolvimento Agroambiental 
de Mato Grosso - PRODEAGRO 

Doc umerrt c ng 07 Propuestas Metodológicas para la 
Regionali~ac:i6n y Sistema Básico de 
Infor-mac:iones 

Documento ng 08 Um Modelo Global de Administraç~o para o 
POLONOROESTE com Base nas Experiências 
Desenvolvidas pelo Projete BRA/67/037 

Documento ng 08.A Metodologia Standard de Programa~~º de 
Are a 

Documentos ngs 9 e 9.A - Projetos de Investimentos para Empresas 
Asso~iativas 

Doc:umento ng 10 Proposta de Comercializa;~o dos Produtos 
Agrícolas para o Projeto de 
Desenvolvimento Agroambiental de M~to 
Grosso - PRODEAGRO 

Documento ng 11 - Proposta de Comercializa~~º dos Produtos// 
Agric:clas para o Plano Agropecuário e 
Florestal de Rondônia - PLANAFLORO 

D0c1.1mentc ng 12 - Comercializaq:~o na Areado POLONOROESTE 

Documento ng 13 - Operacionaliza;~o da Rede Básica de 
Serví;os de Saúde na Zona Rural 

Doc umen t c ng 14 - Atividades de Capacita~~º Desenvolvidas 
pelo Projeto BRA/87/037 


