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RESUMO 
 
Este trabalho objetiva analisar a importância das ações de 
estruturação dos Territórios Açu-Mossoró e Sertão do Apodi, no 
Rio Grande do Norte, a partir do Apoio aos Projetos de 
Infraestrutura e Serviços, PROINF. Como metodologia, esta já 
definida pela Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT), 
foram realizadas visitas aos projetos em fase de implantação e 
aplicados 18 questionários junto aos membros dos colegiados 
territoriais, relativos a 6 projetos monitorados, com a finalidade 
de obter uma leitura e avaliação sobre os projetos que foram 
propostos e implantados. Como resultados, poucos projetos 
implantados com êxito, sendo necessário ajustar o arranjo 
institucional e buscar novas parcerias para superar as lacunas 
e fragilidades existentes nas estruturas de beneficiamento. 
 
Palavras-chave: Agricultura Familiar. Política Pública e 
Território.   
 
ABSTRACT 
 
This paper aims to analyze the importance of structuring actions 
of the Territories Acu-Mossoró and Sertão do Apodi, Rio 
Grande do Norte state, Brazil, from the Support for 
Infrastructure and Service Projects (PROINF). The methodology 
is already defined by the Territorial Development Secretariat 
Agency (SDT), visits were made to projects being implemented 
and applied 18 questionnaires sent to members of the territorial 
boards, covering 6 projects monitored, in order to get a reading 
and evaluation about the projects that have been proposed and 
implemented. As a result, few projects implemented 
successfully, it is necessary to adjust the institutional 
arrangement and seek new partnerships to bridge gaps and 
weaknesses in existing processing structures. 
Keywords: Family Agriculture. Public Policy. Territory. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O Brasil tem como característica marcante as heterogeneidades entre regiões, 

estados e municípios, cada um com suas especificidades que produzem e reproduzem 

enormes disparidades sejam econômicas ou sociais, causando, consequentemente, 

desigualdades regionais. Visando reduzir as desigualdades e introduzir incentivos com 

vistas proporcionar um patamar mais elevado de desenvolvimento regional, na última 

década tem aflorado o debate e a ação pública do Estado na implantação de políticas 

territoriais, especialmente no sentido de dotar a agricultura familiar de estrutura econômica. 

Compreendendo território como um espaço complexo e dinâmico, onde ocorre o 

diálogo entre os atores que nele atuam e que possibilita maior proximidade com as 

potencialidades e limitações que neles se encontram, nesta perspectiva, em 2003, a 

Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDT), do Ministério do Desenvolvimento Agrário 

(MDA), adotou a estratégia de “territorializar” os espaços. A finalidade passou a ser a 

discussão e a implantação das políticas voltadas ao desenvolvimento rural, denominado 

inicialmente de Programa Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais (PRONAT), 

que começou a operar em 2004 em 65 territórios. Em 2006 abrangia 118 e, atualmente, 

conta com 164 territórios rurais compostos por 2,5 mil municípios. A política ganhou 

visibilidade nacional e incontestável simpatia de outros órgãos governamentais em torno das 

potencialidades normativas. No ano de 2008 surge o Programa Territórios da Cidadania com 

120 territórios, estes distribuídos pelo país, prioritariamente nas regiões de maior índice de 

pobreza e menor acesso as políticas públicas, a exemplo da Nordeste.  

No âmbito dos territórios, os espaços regionais de debate e de discussão para a 

implantação das políticas públicas são os Colegiados Territoriais, de composição paritária 

entre os poderes públicos locais e a sociedade civil, estruturados para se tornarem espaços 

democráticos de pactuação política e orquestração do desenvolvimento sustentável. Nestes 

espaços, a diversidade de atores sociais envolvidos nos processos de tomada de decisão 

possibilita tanto a geração de oportunidades quanto a de conflitos. Percebe-se que os 

conflitos entre os membros dos colegiados territoriais têm como um dos seus principais 

motivos o debate coletivo acerca da destinação dos recursos financeiros, com foco central 

nos projetos de investimento em infraestrutura financiados pela SDT, denominados de Apoio 

aos Projetos de Infraestrutura e Serviços nos Territórios Rurais (PROINF). 

O PROINF é uma ação orçamentária que compõe o Programa Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais (PRONAT), cuja finalidade é financiar 

os projetos estratégicos de infraestrutura para o desenvolvimento territorial, definidos pelos 

Colegiados Territoriais em seus Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável 

(PTDRS). O PROINF tem como prioridade o apoio às ações voltadas à dinamização 



 
 

                  
econômica dos territórios, o fortalecimento da agricultura familiar, da gestão social e das 

redes de cooperação, bem como a formação de agentes de desenvolvimento locais, visando 

à articulação e integração das políticas públicas nos Territórios da Cidadania. 

Com base no programa de desenvolvimento territorial desenvolvido pelo MDA, 

através da SDT, busca-se aqui debater acerca da importância e dos limites inerentes a 

implantação das ações estruturantes do PROINF em dois Territórios da Cidadania do Rio 

Grande do Norte (o Açu-Mossoró e o Sertão do Apodi), tendo como elementos de análise os 

resultados obtidos por meio da pesquisa de avaliação dos investimentos do PROINF, e 

acompanhamento e monitoramento do projeto em fase de implantação. 

Assim, a questão central é: os investimentos em infraestrutura para a agricultura 

familiar via o PROINF nestes dois territórios ocorreram de forma satisfatória?  A hipótese é a 

de que as maiores dificuldades ocorreram na fase de implantação, reflexo da fragilidade na 

governança territorial e da articulação política institucional para pactuar os acordos firmados 

via Colegiados e o cumprimento dos pactos necessário para a implantação dos projetos de 

infraestrutura. Para uma melhor compreensão do trabalho, este foi estruturado em seções, a 

saber: sua introdução na seção 1; o referencial teórico na seção 2; a apresentação da 

metodologia na seção 3; os resultados e a discussão na seção 4; breves considerações 

finais na seção 5 e por fim; as referencias bibliográficas na seção 6.     

 

2. TERRITÓRIO E POLÍTICAS PÚBLICAS TERRITORIAIS 

 

Na geografia crítica ou radical a definição de território deriva do um “conceito de 

formação sócio-espacial” (FELIPE, 1996:21), onde a formação social é nessa visão o 

conceito mais recorrente, principalmente para redefinir a noção de região, o agente que 

utiliza, constitui, organiza e transforma o território é a formação social. Com modos de 

produção concretos numa base territorial historicamente determinada, onde as formas 

espaciais constituem uma linguagem dos modos de produção e coloca o espaço como 

lugar, que contém significados, as imagens da vida cotidiana, um mundo vivido e construído 

de gerações para gerações. Assim:  

 
O Território é entendido como uma base, um sustentáculo de experiências vividas, 
que ganha importância se apropria por um “sentimento de pertencimento”. Assim, 
para compreender esse lugar, essa região é preciso vivência, experiência 
acumulada nesse lugar de significados e afetividades, pois só assim passa a ser 
visto como produto real, construído dentro de um quadro de solidariedade territorial 
(1996, p.23).  

 

 
O território é produto histórico e condição de processos sociais, com formas e 

territorialidades, interações entre a sociedade e a natureza; tem um caráter político muito 



 
 

                  
forte, em direção à constituição da sociedade local, articulada, mas com capacidade de 

autogestão, valorizando a natureza, a ajuda mútua, o pequeno comércio, a autonomia, o 

trabalho manual do agricultor, os saberes populares, a cooperação, os marginalizados, o 

patrimônio cultural-identitário, a biodiversidade, as microempresas, enfim, a vida (SAQUET, 

2007, p.117). 

O território é compreendido como um espaço dinâmico no qual se desenvolvem 

as relações sociais, econômicas, políticas e institucionais, exigindo um conhecimento 

conceitual dos problemas e um tratamento analítico, por se tratar de um espaço construído a 

partir da ação entre os indivíduos e seu ambiente ou contexto onde estão inseridos. De 

acordo com Schneider (2004, p. 08), não se trata apenas do entendimento teórico e 

abstrato, pois esta perspectiva também propõe que as soluções e respostas normativas aos 

problemas existentes nestes espaços (territórios) encontram-se nele mesmo. 

A conjuntura atual das políticas públicas territoriais engloba, em princípio, a 

implantação de políticas que efetivem a melhoria das condições de vida da população a 

partir do foco social (PTDRS, 2010). 

Atualmente os governos buscam empreender diversos caminhos com o intuito 

de melhorar a qualidade do gasto público. Uma das alternativas associa-se a estratégia da 

política territorial para o desenvolvimento rural. Nesta perspectiva, acumulam-se inúmeras 

experiências e diferentes tentativas no âmbito do desenvolvimento rural e da agricultura 

familiar (PERICO, 2009, p. 24). 

 

2.1 Programa de Apoio a Projetos de Infraestrutura e Serviços em Territórios - PROINF 

 

O PROINF é uma ação orçamentária de responsabilidade da Secretaria de 

Desenvolvimento Territorial, do Ministério do Desenvolvimento Agrário (SDT/MDA), 

integrante do Programa Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia 

Solidária aprovado no Plano Plurianual 2012-2015, e tem a finalidade de financiar projetos 

estratégicos para o desenvolvimento territorial definidos nos Planos Territoriais de 

Desenvolvimento Rural Sustentável (PTDRS) e priorizados pelos territórios. O programa 

apoia, com recursos do Orçamento Geral da União (OGU), iniciativas de Municípios, 

Consórcios Públicos, Estados e União, na forma de investimentos destinados a agricultores 

familiares localizados em territórios rurais, a partir das demandas priorizadas pelos 

territórios. (PROINF, 2012). 

A SDT por intermédio do PROINF financia projetos, via entes públicos, para a 

implantação, ampliação, modernização, racionalização e realocação de infraestrutura social 

e produtiva necessárias ao desenvolvimento territorial sustentável. Ao longo dos anos tem 



 
 

                  
ocorrido várias dificuldades para implementação desta política nos territórios, a própria SDT 

vem tentando criar mecanismos de acompanhamento e avaliação7 dos projetos 

apresentados a ser financiados, e vem criando normas e critérios para a participação e/ou 

apresentação de propostas. A partir do ano de 2010 a apresentação de novas propostas 

para construção, ampliação, reforma e/ou recuperação de obras físicas foram condicionadas 

aos seguintes requisitos, segundo PROINF, 2012: 

1.  Todos os contratos de obras na área de abrangência do território, firmados com a 

SDT/MDA até o exercício de 2010, no âmbito do PROINF, devem estar concluídas 

ou em execução; 

2.  As obras já concluídas devem estar em funcionamento; 

3. A proposta a ser apresentada tem que contemplar a totalidade da obra para o 

adequado funcionamento do empreendimento, bem como das máquinas e 

equipamentos. Com isso, não serão aceitas propostas que não resultem no seu 

imediato funcionamento, após a sua conclusão. 

Os recursos de capital são aplicados com vistas à estruturação de entidades 

privadas. Os projetos poderão ainda ser de transferência voluntária ou obrigatória, conforme 

art. 25 da Lei Complementar n°101, de 04 de maio de 2000: “entende-se por transferência 

voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título 

de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação 

constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde”. A Lei 12.249, de 11 de 

junho de 2010, permite aos órgãos do governo federal operar os recursos na modalidade de 

transferências obrigatórias para os municípios com menos de 50 mil habitantes que 

integram o Programa Territórios da Cidadania, por intermédio de termos de compromisso, 

conforme artigos 104 a 106 da referida Lei, mediante regulamentação anual através de 

decreto presidencial (PROINF, 2012). 

É importante destacar ainda os seguintes normativos: Lei 4.320, de 17 de março 

de 1.964; Lei Complementar n°101/2000; e Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de cada 

exercício orçamentário, que regula a execução dos recursos disponibilizados anualmente no 

Orçamento Geral da União, além dos demais aspectos da Portaria Interministerial 507/2011. 

Para que um projeto PROINF seja efetivamente aprovado pelos Colegiados 

Territoriais e financiado pela SDT, devem ser atendidos os seguintes aspectos, segundo o 

Manual (PROINF, 2012): 

                                                           
7
 A exemplo das Células de Acompanhamento e Informação (CAI), as equipes das universidades 

contratadas realizam trabalhos de coleta, registro e análise de informações sobre os territórios rurais, 
além de apoiar a gestão dos colegiados territoriais. As universidades participantes do estudo, 
realizado em parceria pela SDT/MDA/CNPq, são responsáveis por 27 projetos de pesquisa e 
extensão, que beneficiam 37 territórios rurais, espalhados em 607 municípios de todo o País. Os 
trabalhos começaram em agosto de 2010 a 2013. 



 
 

                  
1. Ter objeto que se caracterize como de interesse público; 

2. Ter sua aplicação em patrimônio público, ou seja, o investimento deve ser feito em 

área pública; 

3. A posse, manutenção e conservação dos bens devem ser de responsabilidade do 

proponente; 

4. Pode ser considerada a implantação de infraestrutura para apoio à prestação de 

serviços para a agricultura familiar pelo proponente;  

5. A proponente pode realizar a gestão compartilhada com os beneficiários do projeto, 

definindo de forma conjunta as obrigações que serão assumidas e o funcionamento 

das estruturas, na forma da Lei, em especial, obedecendo ao Art. 63 da Portaria 

Interministerial 507/2011. 

 
3. METODOLOGIA 

 

O presente trabalho é fruto de uma ação conjunta do Grupo de  

Pesquisa Desenvolvimento Regional: agricultura e petróleo, do Departamento de Economia 

da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(FACEM/UERN) com a Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA), através do 

projeto de pesquisa, Inovação e Diversidade e Sustentabilidade na Gestão de Territórios 

Rurais: monitoramento e avaliação do desenvolvimento dos territórios Açu-Mossoró e Sertão 

do Apodi (RN), financiado pelo MDA/SDT/CNPq, edital 05/2009-Gestão de Territórios 

Rurais. 

Como procedimento metodológico foi realizado coleta de dados primários, por 

meio da aplicação de questionários a um representante de cada instituição proponente dos 

projetos PROINF e um membro, por território, do colegiado territorial. Como instrumental 

metodológico de coletas de dados foram realizadas visitas (in loco) as obras já iniciadas, em 

andamento ou paralisadas, com objetivo de obter informações e registros acerca dos 

projetos de infraestruturas definidos nos Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural 

Sustentável (PTDRS) e priorizados pelos territórios Açu-Mossoró e Sertão do Apodi. 

Estas visitas aconteceram no período de outubro a dezembro de 2012 

destinadas a identificação dos projetos nos territórios. No período de outubro a dezembro de 

2013 foram aplicados 18 questionários junto aos representantes das instituições 

proponentes de projetos PROINF, aos membros do Colegiado e aos beneficiários dos 

projetos. Essa pesquisa teve como foco os projetos que se se encontram concluídos e/ou 

com obras paralisadas. No território Açu/Mossoró foram aplicados 3 questionários com os 

representantes das instituições proponentes, 3 com membros do Colegiado e 3 com 

beneficiários distribuídos nos municípios de: Alto do Rodrigo, Mossoró, Ipanguaçú, Açu e 



 
 

                  
Serra do Mel. No que concerne ao Território da Cidadania Sertão do Apodi, foram aplicados 

3 questionários junto aos representantes das instituições proponentes dos projetos PROINF, 

3 questionários junto aos membros do Colegiado e 3 com beneficiários, distribuídos nos 

seguintes municípios: Umarizal, Upanema, Apodi e Janduís. Conforme mostra o gráfico 

abaixo. 

Os questionários aplicados foram elaborados por critérios metodológicos, 

previamente definidos pela equipe técnica da Secretaria de Desenvolvimento Territorial 

(SDT) do Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA). A metodologia foi desenvolvida, 

com o objetivo de ser aplicada em todos os territórios da cidadania do país. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO: os Projetos de Infraestrutura territorial (PROINFs) 

nos Territórios Açu/Mossoró e Sertão do Apodi no Rio Grande do Norte. 

 

A pesquisa oportunizou uma análise dos projetos priorizados e elaborados, via 

colegiados territoriais. Quando se analisa a política de infraestrutura territorial financiada via 

MDA, demonstra-se uma preocupação, pois em 10 anos de execução deste programa, os 

territórios analisados não apresentam efetivas mudanças no tocante às infraestruturas de 

produção, beneficiamento e legalidade sanitária da produção da agricultura familiar. 

No Território Açu/Mossoró destaca-se o projeto da usina de beneficiamento de 

leite como um dos projetos mais emblemáticos, dada à necessidade dos agricultores que 

produzem leite na região, mesmo com estudos da produção, a formação da cooperativa que 

vai ser responsável pela gestão e o envolvimento dos gestores municipais o projeto ainda 

encontra-se paralisado. Acredita-se que a falta de técnicos em agroindústria na elaboração, 

a falta de dialogo com o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), e a falta de empresas 

na região nordeste que forneça os equipamentos são os principais problemas enfrentados 

no decorrer dos anos, pois antes de concluir o prédio, o mesmo já passou por várias 

reformas e os equipamentos por vários ajustes, mesmo assim, ainda não recebeu a 

liberação do MAPA para funcionar.  

Contabilizando, esse território discutiu e elaborou 18 projetos de infraestrutura, 

destes 13 se concentram nos municípios do Vale do Açu, composto pelos seguintes 

municípios: Açu, Alto do Rodrigues, Carnaubais, Ipanguaçu, São Rafael, Pendências; já no 

núcleo do Oeste Potiguar constam registros de 5 projetos, sendo beneficiados os municípios 

de Serra do Mel e Mossoró. Entre 2005 a 2013 os investimentos via território da cidadania 

no Açu/Mossoró totalizam R$ 3.084.093,18. 

Dentre os 17 projetos, 10 tiveram como proponente a Secretaria Estadual de 

Agricultura, SAPE/RN. Os 07 restantes foram apresentados via Prefeituras Municipais de 



 
 

                  
Apodi, Janduís e Umarizal.  Destes, apenas duas barragens sucessivas, a aquisição dos 

carros de apoio à comercialização e o projeto equipamentos para as feiras agroecológica da 

Rede Xique Xique foram efetivamente implantados. Já o entreposto de mel encontra-se em 

fase de implantação. Os demais não foram concluídos por diversas razões. O resultado da 

pesquisa realizada com os membros do Colegiado Territorial e beneficiários revelou que, 

uma das principais causas para a não implantação ou conclusão dentro dos prazos 

contratuais estabelecidos, destaca-se a falta de celeridade na execução dos tramites 

burocráticos necessários para conclusão dos contratos estabelecidos com os órgãos 

proponentes, assim como a falta de sensibilização por parte dos gestores da importância e 

priorização dos projetos, pois na maioria das vezes o projeto fica paralisado por falta da 

contrapartida, notas técnicas, licenciamento ambiental, entre outros fatores.  

Através da pesquisa pode-se perceber a real situação dos projetos aprovados 

para execução nos dois territórios, onde os limites e desafios da política de desenvolvimento 

sustentável dos territórios rurais se expressam principalmente no que tange a implantação 

das ações. Surpreende o fato da maioria dos projetos de infraestrutura dos dois territórios 

estudados não conseguirem ser contratados ou estarem com suas obras paralisadas. Um 

dos fatores que conspiram para esses resultados esta na fragilidade no arranjo institucional 

e na não familiaridade das instituições proponentes com os projetos propostos e deliberados 

pelos Colegiados Territoriais, conforme demonstrado no gráfico 1. 

O resultado deste cenário no Açu/Mossoró é que 56% dos projetos destinados à 

construção de infraestrutura aprovados e elaborados via Colegiado não chegaram a sair do 

papel, ou seja, não tiveram suas obras iniciadas, enquanto que no Sertão do Apodi 

apresenta 27% das obras de infraestrutura não iniciadas.  As obras não contratadas 16,66% 

e 20% respectivamente e as com execução atrasadas representam 11,11% no Açu/Mossoró 

e 37% no Sertão do Apodi, concluindo-se que os projetos executados em sua totalidade são 

os referentes à aquisição de equipamentos, quites móveis (feiras) e veículos. 

 

Gráfico 1 – Situação dos Projetos de Infraestrutura nos Territórios, 2013.        
   Fonte: Pesquisa de campo, 2013. 

Os dados demonstram a fragilidade da política territorial no que se refere à 

implantação de projeto de infraestrutura, essa situação reflete nas limitações apresentadas 



 
 

                  
em outras pesquisas desenvolvidas nos dois territórios no âmbito das cadeias produtivas, 

com destaque para a falta de estrutura para a produção de polpa de frutas, ausência da 

legalização para o mel e demais produtos da apicultura e da cadeia do leite e derivados. 

Esta situação vem causando limitações no beneficiamento e no acesso aos mercados.  

 

 

Gráfico 2 - Caso a execução do empreendimento não esteja concluída, quais os motivos?           
Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 

De acordo com o gráfico 2 a serem questionados acerca dos motivos da não 

conclusão dos empreendimentos financiados pelo PROINF no Território Sertão do Apodi 

constatamos que metade dos entrevistados acreditam que a falta de compromisso dos 

gestores seja a principal razão, e a outra metade divide-se em má gestão da execução do 

empreendimento (25%) e incapacidade técnica do proponente (25%). Pode-se concluir 

assim que os membros do Colegiado, gestores e beneficiários entrevistados acreditam que 

os projetos não foram concluídos por problemas de gestão inerentes as entidades 

proponentes. 

No tocante ao Território Açu-Mossoró os questionários revelam que o principal 

motivo reside na má gestão da execução do empreendimento (33%), na falta de 

compromisso dos gestores (11%) e na incapacidade técnica das instituições proponentes 

(11%). Todavia, impressiona o percentual de entrevistados que não sobe responder ao 

questionamento, revelando assim falta de conhecimento dos processos desenvolvidos no 

território, que pode indicar pouca divulgação ou ausência de transparência das ações 

implantadas pelas instituições e pelo Colegiado Territorial. 

Desta forma, transcorridos dez anos das ações do PROINF nos dois territórios 

objetos desta pesquisa, os dados sistematizados constatam que não existem agroindústrias 

implantadas nem em funcionamento que tenham sido financiadas por meio desta política 

territorial. Fator que vem corroborando com a desmotivação dos membros dos Colegiados e 

dos beneficiários (agricultores familiares) dos projetos de desenvolvimento. 

A análise e avaliação da política de desenvolvimento territorial sustentável são 

fundamentais para continuidade desta ação por parte dos governos futuros.  Devendo ser 

realizada continuamente e por diversos ângulos, com vistas a perceber seus avanços e seus 



 
 

                  
limites, englobando aspectos sociais, econômicos, de eficiência e gestão. No entanto, 

analisar políticas públicas, por vezes, significa estudar o governo em ação, ou melhor, o 

governo em questão. E igualmente aos governos as políticas públicas são dinâmicas, 

portanto, os procedimentos metodológicos e seus pressupostos devem ser capazes que 

perceber tais peculiaridades, respeitar as diversidades e nuances inerentes a cada 

processo.  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Compreendendo território como um espaço dinâmico, onde ocorre o diálogo 

entre os atores que nele atuam e que possibilita maior proximidade com as potencialidades 

e limitações que neles se encontram, acredita-se que os dois territórios analisados tem 

dedicado esforços para potencializar a produção familiar, beneficiamento dos produtos, 

organização, assim como têm criado estratégias que busquem superar os entraves no 

acesso e gestão das políticas, bem como nos processos de produção e comercialização.  

Vale ressaltar que nos dois territórios analisados os pactos ou contratos não 

foram cumpridos, o que vem fragilizando o processo de desenvolvimento territorial, haja 

vista que esses territórios dispõem de produção e organização social por parte dos 

agricultores, porém é histórica a ausência de infraestrutura legalizada para o beneficiamento 

dos produtos provenientes da agricultura familiar. Sendo esses territórios responsáveis por 

90% da produção de mel do Estado, mais de 80% da produção de castanha, 100% da 

produção de arroz, além do grande potencial para pesca, caprinocultura, bovinocultura, e os 

diversos tipos de artesanato.   

Para o crescimento sustentável destas cadeias as agroindústrias têm 

fundamental importância, sobretudo no que se refere a acesso a mercados e a geração de 

ocupação e renda no campo. Os territórios necessitam urgentemente de políticas que de 

fato oportunizem aos agricultores familiares processar sua produção com autonomia, 

atendendo as exigências e padrões sanitários, oportunizando agregação de valor, acesso 

aos diferentes tipos de mercados e consequente geração de renda.    

O que foi percebido é que as limitações quanto à operacionalização eficiente do 

PROINF contribuem para que os membros dos Colegiados encontrem-se desacreditados 

quanto à execução desta política, haja vista experiências anteriores nas quais parte dos 

membros do colegiado pertencentes à sociedade civil vivenciaram outros programas serem 



 
 

                  
executados sem a participação dos beneficiários8, neste arranjo os projeto eram executado 

com mais agilidade, todavia, com o PROINF verificou-se que, mesmo com o esforço coletivo 

e participação na definição e elaboração da proposta via Colegiado, seus membros não 

obtiveram êxito no que concerne a governança do arranjo institucional previsto entre gestão 

pública e sociedade civil. 

As principais decisões ou ações de desenvolvimento rural continuam nas mãos 

ou na vontade dos gestores públicos do estado ou dos municípios que com exceção de 

alguns denotam desinteresse em oportunizar autonomia, geração de renda e melhoria para 

os agricultores (as) nos mais diversos lugares do território onde a pobreza ainda persiste.  É 

necessário criar estratégias de envolvimento dos gestores públicos, senso de pertencimento 

destes junto aos Colegiados Territoriais, resultando assim na maior eficiência das ações. 

É impar perceber que existe a necessidade de estudos que venham a comprovar 

a viabilidade desses projetos nos municípios que serão implantados, bem como, priorizar 

investimentos em projetos que já estão em andamento, com vistas a sua continuidade. 

Deve-se ter cuidado com as decisões restritas ao âmbito político, pois, elas podem 

influenciar na escolha dos municípios para a implantação dos projetos e também podem 

contribuir para que estes sejam realizados, sem que necessariamente, as comunidades 

possuam as potencialidades para atingir os objetivos do projeto. As observações destas 

variáveis podem contribuir para minimizar as fragilidades encontradas nos territórios 

Açu/Mossoró e Sertão do Apodi. 

Por fim, acredita-se que é necessário unir esforços para melhorar o arranjo 

institucional e político no tocante ao acesso das políticas públicas territoriais, a exemplo dos 

projetos de infraestrutura, assim como, propõem-se buscar outra oportunidade de 

investimentos para estruturar os territórios, aponta-se como oportunidade os investimentos 

via Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP9), que pode ser viabilizado propostas de 

estudos e projetos estruturantes via universidades para o desenvolvimentos de produtos a 

partir das cadeias produtivas existente nos territórios.  

 

 

 

                                                           
8
 PRONAF Global , Investimento em infraestrutura  implantado sem a participação da sociedade civil 

quem decidia qual projeto e onde implantar era os  prefeitos e vereadores.  

9
  É uma empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Seu estatuto foi 

aprovado pelo Decreto 1.808 de 7 de fevereiro de 1996, alterado pelo Decreto nº 2.209, de 18 de abril 
de 1997 e pelo Decreto nº 2.471, de 26 de janeiro de 1998, pelo Decreto n° 3.987, de 29 de outubro 
de 2001,e pelo Decreto nº 7.322, de 30/09/2010. 
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