Concurso Feira Global do Desenvolvimento 2008
Agricultura Sustentável para o Desenvolvimento

Este documento é a tradução do documento original em inglês intitulado DM2008 Competition Guidelines
de 22 de Janeiro de 2008, e é fornecido como serviço aos interessados. Se qualquer parte do texto
original for incompatível com a tradução, o documento original em inglês prevalecerá.

DIRETRIZES DO CONCURSO FD2008
INTRODUÇÃO
A Feira do Desenvolvimento (FD) é um programa de doação concorrencial administrado pelo Banco Mundial e
apoiado por vários parceiros que identifica e financia projetos inovadores e incipientes com grande potencial de
impacto sobre o desenvolvimento. Usando a FD como plataforma de lançamento, muitos projetos crescem ou
são reproduzidos em outros lugares, conquistando prêmios de prestígio para o empreendedorismo social.
TEMA
O Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial 2008 (WDR2008) sobre Agricultura para o Desenvolvimento está
renovando o consenso sobre o papel positivo desempenhado pela agricultura em três níveis: a agricultura como
motor do crescimento; a agricultura como instrumento de alívio da pobreza e a agricultura como provedora de
serviços ambientais. Este concurso Feira do Desenvolvimento Global 2008 (FD2008) busca propostas
relacionadas ao tema Agricultura Sustentável para o Desenvolvimento, com subtemas que visem a abordar as
três funções da agricultura conforme especificado no WDR2008.
Serão acolhidas as propostas de todos os inovadores do desenvolvimento para a FD2008 – grupos da sociedade
civil, empreendedores sociais, fundações privadas, órgãos governamentais, instituições acadêmicas e setor
privado (consultar os critérios de elegibilidade abaixo).
CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE
A FD2008 está aberta para pessoas ou organizações de qualquer tipo, que atendam aos critérios abaixo. As
propostas serão analisadas para assegurar a conformidade com esses requisitos. Aquelas que não cumprirem
as exigências de elegibilidade não serão consideradas.
1. Subtemas Vinculando os pequenos agricultores aos mercados de insumos e de produção:Os agricultores são
definidos de forma ampla para incluir aqueles que têm como meio de subsistência o cultivo, a pecuária, a
agrossilvicultura, a pesca e a aqüicultura. Os mercados agrícolas que funcionam bem podem reduzir o custo
dos alimentos e a incerteza a respeito do suprimento, melhorando assim a segurança alimentar dos
domicílios, pobres ou não. Mercados melhores proporcionam também melhores retornos líquidos para os
agricultores, em conseqüência de perdas menores após a colheita, menores custos de transações e
transferências, acesso a uma base de consumidores mais ampla e valor agregado potencialmente maior. Em
contrapartida, mercados ineficientes e restrições institucionais impedem o crescimento e ocasionam perdas
de bem-estar para os pequenos proprietários, ameaçando sua competitividade e, em muitos casos, sua
sobrevivência. A vinculação de pequenos agricultores a melhores mercados requer uma mudança que
aumente a produtividade no âmbito da propriedade agrícola de modo a tornar seus produtos mais atraentes
para os compradores em termos de qualidade, regularidade de fornecimento e preços. Requer também
inovação institucional no sistema de comercialização que reduza os atrasos, custos, lacunas nos serviços,
assimetrias de informações que impedem a disponibilização de oportunidades e o alcance de maior
confiança e reputação no mercado. Em última análise, essas mudanças reduzem o risco. Na FD2008
buscam-se propostas de inovação institucional e organizacional nos sistemas de comercialização
principalmente para: (i) serviços de desenvolvimento financeiro e comercial que ampliem as oportunidades
de adoção de tecnologia mais eficiente e alocação de recursos pelos pequenos produtores e agentes de
mercado; (ii) organizações de produtores eficazes, capazes de reduzir os custos das transações e melhorar
a eficiência na cadeia de comercialização; (iii) inovações que melhorem o acesso de pequenos produtores e
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agentes de mercado a serviços de transporte, mercados físicos, telecomunicações e eletricidade de forma a
melhorar a logística das cadeias de suprimento; e (iv) melhores sistemas de aquisição e venda, tais como
agricultura por contrato, que aumentem o acesso a cadeias de valor mais lucrativas.
° Melhoria do acesso e posse da terra para as pessoas de baixa renda: A terra é o bem mais importante
para centenas de milhões de pessoas de baixa renda de todo o mundo que trabalham na agricultura. A
terra e os recursos dela oriundos são a principal fonte, não apenas de nutrição e renda, mas de
identidade, riqueza e acesso ao crédito. Assim, a natureza dos direitos à terra e aos recursos (inclusive
propriedade comum e recursos aquáticos) e a forma pela qual eles são documentados e podem ser
trocados são determinantes-chave para um desenvolvimento agrícola sustentável, bem como para
melhores meios de subsistência para quem vive no setor rural. Este subtema busca formas inovadoras,
de baixo custo e capazes de serem ampliadas, fortalecer o acesso e melhorar o uso produtivo da terra
pelas pessoas de baixa renda, especialmente mulheres. Elas compreendem: (i) campanhas de ajuda
legal/conscientização e crescente acesso a registros de direito à terra e à água por meio de parcerias
público-privadas para aumentar a transparência e reduzir a corrupção; (ii) mapeamento e registro dos
recursos locais para desenvolver e codificar as disposições para o uso eficaz dos recursos da
propriedade comum de modo a beneficiar as pessoas de baixa renda; (iii) solução descentralizada das
reivindicações de terras em ambientes pós-conflito; (iv) negociação local para permitir a regularização da
ocupação existente por populações marginais ou pobres ou acesso à terra por meio da implementação
de legislação sobre reformas para os direitos à terra e à água ou por meio de mercados de terra; e (v)
apoio técnico e outro tipo de apoio para permitir aos que receberam terra por intermédio de tais
mecanismos utilizá-la da forma mais produtiva possível.
°

Promoção dos serviços ambientais de agricultura na abordagem da mudança climática e conservação da
biodiversidade: O desenvolvimento agrícola e a proteção ambiental estão estreitamente interligados. A
dependência da agricultura, silvicultura e da pesca nos recursos naturais significa que essas atividades
podem produzir resultados ambientais benéficos ou prejudiciais. O impacto dessas atividades pode ser
local (a agricultura é geralmente o maior usuário de água, por exemplo) bem como global (contribuindo,
por exemplo, para até 30% dos gases causadores do efeito estufa). As melhorias nas práticas agrícolas
e de silvicultura podem, portanto, ter impactos benéficos em diversos níveis: a grande área ambiental da
agricultura pode ser reduzida, os sistemas agrícolas podem ficar menos vulneráveis à mudança climática
e a agricultura, voltada para a promoção da melhoria do meio ambiente global, bem como para a
produção de ganhos no âmbito local. Contudo, sempre existem compensações entre os incentivos locais
e os objetivos globais. Este subtema procura obter sistemas inovadores que assegurem ganhos locais
para combater dois problemas ambientais globais (Mudança Climática e Conservação da
Biodiversidade). Procuram-se inovações nas seguintes áreas: (i) desenvolvimento e produção de
biocombustíveis sustentáveis; (ii) métodos para ampliar os pagamentos para serviços de ecossistemas;
(iii) aumento dos incentivos locais e benefícios para as pessoas de baixa renda em esquemas de
Pagamento por Serviços Ambientais; (iv) melhoria da adaptação das comunidades à mudança climática
nas áreas rurais; (v) redução da contribuição da agricultura e da indústria da pesca para a formação de
gases do efeito estufa; e (vi) uso sustentável e promoção da biodiversidade no âmbito local.

2. Tipo de organização:
ONGs, organizações da sociedade civil, fundações ou órgãos de desenvolvimento, sediados no país de
implementação, poderão inscrever-se sem parceiros adicionais. Todos os outros grupos devem inscrever-se em
parceria com, pelo menos, uma organização, sujeito às condições abaixo:
o Pelo menos uma das partes envolvidas na proposta deve estar sediada no país de
implementação.
o Nenhuma das partes pode ser empresa privada ou pessoa física.
o Nenhuma das partes pode ser instituição acadêmica.
o Nenhuma das partes pode ser instituição de governo municipal ou regional.
**Pessoas físicas não podem candidatar-se sem um parceiro. As entidades participantes de programas apoiados
pelo Banco Mundial podem candidatar-se, ao passo que funcionários e unidades do Banco Mundial não são
elegíveis.

Diretrizes do Concurso FD2008 - Página 2

Concurso Feira Global do Desenvolvimento 2008
Agricultura Sustentável para o Desenvolvimento
3. Cronograma de implementação:
As atividades propostas devem ser concluídas no prazo de dois anos contados a partir da data de recebimento
do desembolso inicial da Feira do Desenvolvimento.
4. Resultados:
Os resultados dos projetos devem ser mensuráveis durante o cronograma de implementação e causar impacto
direto nos resultados no subtema escolhido. Os projetos cujo produto principal seja pesquisa ou conhecimento,
tais como publicações ou conferências, não são elegíveis ao concurso.
5. Valor do prêmio:
As solicitações de financiamento da FD não devem ser superiores a US$ 200.000 ou inferiores a US$ 50.000. O
subsídio da FD é, em média, de US$ 180.000.
6. Vencedores e candidatos a FDs regionais e nacionais contemplados:
Caso o projeto já esteja sendo financiado pelo Banco Mundial ou caso o beneficiário seja um antigo vencedor do
Programa FD (em nível mundial, nacional ou regional), poderá ser apresentada proposta que seja
substancialmente diferente do projeto pelo qual tenha recebido financiamento. Não poderá ser apresentada a
mesma idéia ou projeto.
7. Idioma:
As propostas devem ser apresentadas em inglês.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
As propostas serão avaliadas de acordo com os critérios a seguir:
1. Inovação
De que modo o projeto difere das abordagens atuais? A inovação é um importante elemento de diferenciação
entre os concursos de FD e outros programas de subsídios para o desenvolvimento. Todas as propostas
selecionadas para financiamento devem incorporar novos métodos que ultrapassem os projetos padrão de
desenvolvimento agrícola. Favor consultar o Anexo para obter detalhes.
2. Potencial de crescimento:
A idéia tem potencial para expansão? Pode ser reproduzida em outro lugar?
3. Resultados
O projeto terá resultados claros e mensuráveis com impacto direto sobre a vinculação de pequenos agricultores
aos mercados, melhorando o acesso das populações rurais à terra ou assegurando ganhos locais no tratamento
da conservação da biodiversidade e mudança climática?
4. Realismo/Capacidade organizacional
O projeto tem um cronograma e um orçamento realistas para a implementação? Qual é a capacidade da
organização para implementar o projeto?
5. Sustentabilidade
O projeto tem potencial para continuar além do financiamento da FD?
COMO SE INSCREVER
As propostas devem ser enviadas por intermédio do website da Feira do Desenvolvimento. Para obter
instruções detalhadas, visite nosso website em www.developmentmarketplace.org Caso não consiga acessar o
site, favor enviar e-mail a: DMinfo@worldbank.org. A equipe da Feira do Desenvolvimento deverá receber
sua proposta até as 18h00, hora de Washington, D.C. (23h00 GMT) de 21 de março de 2008.
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CRONOGRAMA DO CONCURSO E PRINCIPAIS ETAPAS
22 de janeiro-21 de março de 2008: Convite para apresentação de propostas
Todas as propostas para a FD2008 devem ser enviadas por intermédio do nosso website
(www.developmentmarketplace.org).
22 de março-22 de junho de 2008: Análise das propostas
As propostas serão analisadas em função dos critérios de avaliação mencionados acima.
21 de junho de 2008: Anúncio dos finalistas
Os assessores selecionarão aproximadamente 100 finalistas.
24 de junho-28 de julho de 2008: Apresentação das propostas dos finalistas
Todos os finalistas deverão apresentar uma proposta mais detalhada até 28 de julho. Os finalistas serão
convidados à Feira do Desenvolvimento 2008 e apresentarão suas idéias perante um júri internacional. O Banco
Mundial custeará as despesas de apenas um representante de cada equipe finalista para participar do evento.
24 e 25 de setembro de 2008: Feira do Desenvolvimento Mundial e Intercâmbio de Conhecimento, Washington,
D.C.
Na feira um júri independente composto por funcionários do Banco Mundial e por especialistas em
desenvolvimento não-funcionários do Banco Mundial (círculos acadêmicos, sociedade civil, fundações, governo,
outras instituições doadoras, além do setor privado) avaliará cada proposta e selecionará 25-35 ganhadores.
Para aproveitar a presença de uma variedade de atores do desenvolvimento reunidos num mesmo lugar, a FD
realizará um Intercâmbio de conhecimentos no evento para trocar idéias e integrar os finalistas com outros
representantes da comunidade do desenvolvimento.
PRÊMIOS
O Grupo Banco Mundial e seus parceiros esperam prover, aproximadamente, US$ 4 milhões aos vencedores
selecionados por um júri internacional. Outras categorias de premiação poderão ser anunciadas nos meses
anteriores ao evento ou durante a própria Feira do Desenvolvimento.
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ANEXO: DEFINIÇÃO DE INOVAÇÃO
A inovação é um importante elemento de diferenciação entre os concursos de FD e outros programas de
subsídios para o desenvolvimento. Todas as propostas selecionadas para financiamento devem incorporar novos
métodos que ultrapassem os projetos padrão de desenvolvimento agrícola. Figuram, a seguir, os elementos de
inovação definidos pelos concursos da FD, com exemplos ilustrativos:
•

Novas tecnologias
o Uso de GPS e mapas digitais para mapeamento espacial de aglomerados de produção e
áreas de origem com relação a estradas de acesso
o Mapeamento dos recursos locais para desenvolver e codificar as providências para o
uso eficaz de recursos da propriedade comum de uma maneira que beneficie as
pessoas de baixa renda.
o Tecnologias de baixo custo para a produção sustentável de biocombustíveis baseados
em celulose

•

Novos produtos, benefícios e resultados
o Uso de tecnologia de identificação por freqüência de rádio para melhorar o rastreamento
de paletes de produtos agrícolas
o Solução descentralizada das reivindicações de terras em ambientes pós-conflito
o Parcerias entre a comunidade e as empresas com relação à redução do desmatamento,
ao reflorestamento (adaptação), processamento e pagamento de serviços ambientais

•

Novos métodos e serviços de entrega
o Uso de gráficos atraentes para treinar pequenos agricultores analfabetos nos princípios
EureGAP e requisitos para certificação de produtos agrícolas
o Transmissão de dados sobre preços do mercado nas áreas rurais usando mensagens de
texto SMS associadas a um banco de dados relacional de agricultores e produtos
o Crescente acesso aos registros de terra por meio de parcerias público-privadas, a fim de
aumentar a transparência e reduzir a corrupção

•

Novos métodos de financiamento
o Uso de financiamento de recebimentos dos depósitos para produtos perecíveis.
o Apoio após a transferência para aqueles que receberam terras por intermédio de
programas do governo.
o Aumento da parcela dos pagamentos por rendimentos de serviços ambientais
destinados aos proprietários de baixa renda e aos sem terra.

•

Emprego de abordagens comprovadas para novos tipos de beneficiários  *



As propostas identificadas nesta categoria deverão fornecer informações adicionais sobre as barreiras
institucionais ou culturais específicas que impedem o uso dos meios disponíveis para alcançar essas
populações/áreas-chave e de que modo a inovação proposta para financiamento da FD superará essas
barreiras.
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o
o

o

Campanhas de ajuda legal/conscientização para mulheres que tenham de lidar com
questões de herança ou com aquisição de terras por investidores externos.
Uso sustentável da biodiversidade por parte das comunidades indígenas.
Certificação de florestas de pequenos proprietários e comunidades indígenas (com
acesso a produtos de biodiversidade processados para os mercados internos).
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