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A pirâmide
Finalidade:

Lembre-se

A pirâmide, uma ferramenta de diagnóstico e planejamento para a boa
governança florestal, é um quadro para estimular a avaliação participativa
e transparente, o diálogo, o estabelecimento de metas e o monitoramento
em nível rural. De modo específico, visa preencher a lacuna entre a política
internacional e o progresso real, em nível de campo, do manejo sustentável da floresta.

Ferramenta

Atividades:
A fim de gerir a complexidade, as questões de governança são agrupadas em camadas
dentro um simples diagrama do tipo "pirâmide":
Verificação
Auditoria, certificação ou
revisão participativa empreendidas
Extensão
Promoção empreendida do MSF
junto aos consumidores e participantes
Instrumentos
Existe um conjunto coerente de
incentivos e desestímulos para a implementação
Políticas
Existem políticas
florestais, padrões para MSF e legislação
Papéis
Papéis de participantes e instituições
de silvicultura e uso de terras negociados e desenvolvidos
Fundações
Propriedade/ direitos de posse e garantias constitucionais, condições de mercado e investimento,
mecanismos para o engajamento com influências extra-setoriais, reconhecimento das instituições
florestais que tomam a dianteira (no governo, sociedade civil e setor privado)

★ A ferramenta foi
projetada para o uso
criativo e não como uso
prescritivo, para estimular
idéias e não estabelecer
a lei. Ela não oferece
uma base para comparar
a governança "boa" ou
"ruim" entre países
diferentes.
★ Embora as camadas
inferiores da pirâmide
tratem de questões mais
fundamentais, o ponto de
entrada exato e a seqüência
em que as camadas e os
elementos são abordados
dependem do contexto
do país.
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Uma forma detalhada deste diagrama oferece a base conceitual para uma abordagem

★ O uso da ferramenta

mais profunda da diagnose e do planejamento. Um processo de múltiplos participantes

é altamente subjetivo, e

para a implementação disso começa com um período preliminar de comunicação entre
os participantes, seguido por um foro concentrado de participantes de pelo menos três

sua legitimidade depende
do usuário e de seu modo
de usá-la. É essencial

dias. São colocadas a cada um deles três perguntas sobre cinqüenta elementos da boa

um processo eficaz com

governança florestal: O que funciona? O que falta? O que precisa ser feito? Produz-se,

múltiplos participantes.

também uma avaliação simples dos ‘pontos’ para cada elemento. As informações assim
geradas são registradas num jogo de tabelas – uma para cada camada da pirâmide da
seguinte maneira:
Elemento
da boa
governança
florestal

O que
funciona?

O que
falta?

Pontuação

O que precisa
ser feito?

produção,
qualidade,
impacto

lacunas,
problemas

vermelho,
amarelo
verde

próximos
passos,
responsabilidades

Informações
adicionais
A ferramenta completa e
outras ferramentas e
recursos relacionados podem
ser encontrados no site:
www.policy-powertools.org
Esta ferramenta foi
desenvolvida em associação
com a WWF/World Bank
Alliance,
www.forest-alliance.org/

