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1 N S TI TU TO DE ESTUDOS AMAZÔNICOS / 
E AMBIENTAIS - IEA 

Bras1lia, 5 de agosto de 1992 
Ilmo. Sr. 
Dr. carlos Alberto Ricardo 
CEDI 

Prezado Senhor: 

Encaminhamos, em anexo, documento referente à posição 
do IEA frente ao GTA - Grupo de Trabalho Amazônico. 

· Como é conhecimento de v.sa., o IEA foi um dos 
principais idealizadores do GTA, entidade fundadora e membro do 
Conselho Deliberativo do mesmo, até a semana passada. Fomos, 
também, urna das primeiras ONGs brasileiras a acompanhar, 
sistematicamente, o Programa Piloto. Colaboramos, inclusive, para 
tornar o Programa compreensivel junto aos órgãos de governo, a 
outras ONGs nacionais e estabelecemos as primeiras articulações 
internacionais em apoio ao mesmo. 

Continuamos considerando esse Programa extremamente 
importante para o Brasil e esperamos que consiga ser urna 
experiência nova de gestão de recursos e de concepção de 
desenvolvimento, para influir sobre outros projetos do Governo 
Brasileiro em florestas tropicais. 

r 
Infelizmente, ap6s inúmeras tentativas de alertar o GTA 

para a necessidade de levar em consideração os aspectos criticos 
por n6s apontados no documento em anexo, não tivemos respostas 
satisfatórias. Estamos, agora, aguardando um retorno da nova 
Diretoria, recém eleita, para decidir se as criticas que 
apresentamos serão consideradas. 

Estamos à disposição para esclarecimentos, caso v.sa. 
esteja interessado em aprofundar essa questão. 

Atenciosamente, 1 , . , 
UA..t á.A_,,1-.(_ ~ <.)_ '\A..l 

Mary Helena Aflegretti 
Presidente do Conselho Diretor 

Escritório de Brasília 
SCLN 210 Bloco e Salas 211-13 

70 862 090 - Brasília, DF 
Tel/Fax: 1061) 347-9874 
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Como membros fundadores do GTA, e como uma das entidades que, 

desde o in1cio, se pronunciou a favor do Programa Piloto, 
contribuimos, intensamente, durante os primeiros meses de atividade 

.do Grupo, para legitimá-lo frente às instituições de financiamento, 
ao governo brasileiro e às demais ONGs do pais. Em decorrência 
dessa posição, temos a responsabilidade de apontar criticas e 
propor alternativas de aprimoramento da gestão do GTA. continuamos 
acreditando na importância do Programa Piloto, continuamos 
acreditando no papel estratégico desempenhado pelo GTA, mas 
consideramos necessário aperfeiçoar os atuais mecanismos de gestão. 

Na nossa opinião são os aspectos Lnovador-cs do Programa 
Piloto que o tornam importante para as comunidades amaz6nica~: a 
democratização do acesso aos recursos financeiros, a gestão 
conjunta entre governo e ONGs, a possibilidade de ser implantado um 
novo modelo de desenvolvimento na região. Mas são exatamente esses 
mesmos aspectos que tornarão o Programa Piloto alvo de criticas por 
parte dos setores retr6grados da Amazônia e do pais, que farão tudo 
para destrui-lo, assim que começar a apresentar resultados. 

Avaliamos que a experiência do GTA poderá ser demonstrativa 
de teses que as ONGs e os movimentos sociais brasileiros v êm 
defendendo há muito tempo e, em função disso, consider~mos 
importante o aperf eiçoarnento de processos de gestão até agora 
vigentes no GTA. 

Nossas observações são as seguintes: 

1. o GTA está sendo confundido com um órgão de governo pelo fato de 
ter sua sede dentro da SEMAM, não pagar aluguel nem consumo do 
telefone que utiliza. Esse fato prejudica sua imagem junto aos 
organismos financiadores internacionais, junto às demais OHGs 
brasileiras, e poderâ tornã-lo frãgil quando for necess~rio 
criticar o governo por não cumprir com suas obrigações contratuais, 
como tem ocorrido com todos os programas até hoje desenvolvidos na 
Amazõnia. 

A força das ONGs amazônicas têm derivado de uma postura equilibrada 
frente aos recursos públicos e às pol1ticas governamentais. 
Decisões que beneficiam a sociedade, são apoiadas, aquelas que / 
resultarão em preju1zos, são questionadas. o que permite essa 
autonomia é o critério a partir do qual buscam-se recursosr\ 
governamentais: sempre para levar o governo a cumprir sua 
responsabilidade com a sociedade. Nunca para sustentar a ação l 
institucional das ONGs. ~µuft- 
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'~. Os recursos do GTA derivam do projeto BRA/91/018 financiado pelo 
PNUD. Diferentemente da maioria absoluta dos casos, o PNUD, além de 
financiar, também administra esses recursos diretamente, através da 
cobrança de uma taxa de 3% sobre o valor do projeto. o responsável 
pela execução do projeto (Diretor de Projeto) é, também, contratado 
pelo PNUD. 

í' 

No caso do projeto do GTA, o Diretor do Projeto é, ao mesmo tempo, 
o Secretário Executivo do GTA, sendo o Coordenador Técnico do GTA, 
também contratado pelo PNUD. Pelas normas do PNUD, cabe ao Diretor 
do Projeto executar o projeto, conforme os itens aprovados, ordenar 
as despesas e assinar cheques. 

Mas essa não é a ünica forma existente, dentro do PNUD, para o 
gerenciamento de recursos. Pode-se solicitar o desembolso dos 
recursos para a ONG responsável fazer as contratações de seus 
técnicos e funcionários. 

Pelo fato do GTA ser formado por um conjunto muito diferenciado de 
entidades, em nümero muito grande, e estar ainda em constituição, 
esta forma de gestão dos recursos, embora ágil, é Lnadequ ade , 
porque baseia-se, quase inteiramente, na relação de confjança 
pessoal que todas as entidades membros, devem ter em relação ao 
Diretor do Projeto. 

3. Além da gestão financeira, no GTA, também a gerencial e diretiva 
estão centralizadas nas mãos de uma (mica pessoa, o Secretário 
Executivo. Em 17 de dezembro passado, um documento assinado pelo 
Presidente do GTA delegou, em nome da Diretoria do Conselho 
Deliberativo, praticamente todas suas funções ao Secretário 
Executivo. Embora isso seja comum, como forma de gestão, essa 
delegação de poderes abrangeu, inclusive, poderes de dipor sobre o 
patrimônio da sociedade, conforme o texto seguinte: 

"e) despachar e assinar, todo e qualquer documento que 
resulte, a qualquer titulo, na disponibilidade do 
patrimônio permanente da Sociedade, enuncjativamente 
imóveis, veicules, máquinas, equipamentos, móveis, 
semoventes, marcas, patentes, linhas de comunicação, 
ações e tltulos patrimoniais." 

4. A forma atual de gestão do GTA apresenta uma contradição 
central: ao mesmo tempo em que o GTA é uma associaçrto formada por 
mais de 100 organizações, tendo, portanto, um caráter democr~tico 
e representativo intr1nseco, sua atual forma de gestão caracteriza 
se pela absoluta centralização financeira e administrativa. Este 
perfil de gestão, coloca as entidades membros sob o risco do 
exerc1cio discricionârio do poder de uma ünica pessoa, tanto do 
ponto de vista técnico quanto administrativo e, ainda, subordinado 
às diretivas do PNUD, como aconteceu com o IEA. 



:· .~ IEA participou, em dezembro do ano passado, em nome do GTA, da 
reunião do G7 em Genebra. Apesar das despesas realizadas terem sido 
de pequeno valor (US$400), resolvemos solicitar restituição. Em 
carta enviada pelo PNUD, 'fomos comunicados de que não poderiarnos 
ser restitu1dos porque a pessoa que fez as despesas "não faz parte 
do quadro técnico do projeto, nem a viagem foi feita com 
autorização do PNUD." Em uma segunda correspondência, fomos 
informados de que a restituição poderia se dar caso o Diretor do 
Projeto enviasse uma carta justificando a relevância da despesa 
para o desenvolvimento do projeto, o que não ocorreu . 

. com este fato, queremos demonstrar o que afirmamos antes. Mantida 
a atual forma de gestão, pode-se levantar a possibilidade do 
Secretário Executivo, que é também o Diretor do Projeto e/ cu o 
PNUD, decidirem pela aprovação ou rejeição de quaisquer desembolsos 
de recursos, em conformidade com interesses pouco claros, sem que 
existam mecanismos institucionais, a n1vel do GTA, que impeçam que 
isso aconteça. 

6. O estatuto do GTA foi aprovado provisoriamente e, conforme a ata 
de fundação, deveria ser revisto em um prazo de 90 dias. Até o 
momento não houve convocação para esse fim. A Assembléia de Marabá 
foi convocada em decorrência da pressão governamental para escolha 
de representantes para o Programa Piloto e não constou da pauta a 
revisão dos estatutos, a ser feita em Assembléia Extraordinária, 
especialmente convocada para esse fim. Uma Coordenação, inclujndo 
entidades que fundaram o GTA, criada informalmente para 
democratizar as decisões, nunca foi formalizada, nem tem sido 
consultada nos ültimos meses. 

o conjunto de itens acima arrolados aponta, na nossa 
avaliação, para o risco de se estabelecer um conflito que precisa 
ser rapidamente evitado, para o GTA não cair no descrédito interno 
e externo: o GTA é uma REDE, formada por um conjunto de 
organizações autônomas, com o objetivo de articular e apoiar as 
ONGs que desenvolvem projetos na região amazônica e para acompanhar 
e propor mecanismos de participação para a elaboração, 
acompanhamento e avaliação do Programa Piloto. o GTA não pode agir 
como se fosse uma ONG autônoma, sem com isso extrapolar das funções 
a ele delegadas pelas entidades membros. 

O GTA deriva sua força e legitimidade das ONGs que o compõem 
e não de si mesmo. E o capital mais precioso do GTA são as 
entidades membros da sociedade. O GTA não pode agir como se 
representasse os interesses das entidades que formam sua Diretoria, 
ou, muito menos, por decisões autônomas e alheias à mesma. 

O GTA conseguiu, no prazo de seis meses, volume de recursos 
maior do que o orçamento da maioria das ONGs que o co~põem, porque 
ê o representante dessas ONGs e sua legitimidade junto às fontes , 
financiadoras, deriva disso. Mas não pode se utilizar do peso e da\ 
representatividade das mais de 100 entidades que o formam, para · 
atuar como se elas não existissem. ~ 

~ ~ µu.lL 



·~ A experiência do IEA com o GTA dev~ ser objeto de reflexão de 7 !odas as entidades que o compõem. No momento em que apontamos 
, criticas aos procedimentos de gestão, fomos considerados 

"agressivos" e discriminados no acesso às informações, no processo 
de decisão, e, inclusive, denegridos na nossa imagem frente às 
outras ONGs associadas. 

... ·.,, . 
A Diretoria atual, e futuras, não podem esquecer, em nenhum 

momento, que todas as ONGs membros do GTA são iguais, têm os mesmos 
direitos, e seus interesses estão àcima dos interesses daqueles que 
a dirigem. Quando em cargos de direção, não podem confundir os 

. interesses espec1ficos da entidade a que pertencem, com os gerais 
do conjunto dos membros da sociedade. Somente'assim será possivel 
manter a confiança que permitiu a constituição de uma sociedade 
como é o GTA e· gue garante sua coesão interna.·:. 

Um conjunto · de sugestões, se implementadas, poderão 
aperfeiçoar a gestão administrativa e financeira do GTA, evitando 
que, ao se responsabilizar por recursos em volumes mniores do que 
os atuais, surjam dQvidas quando à visibilidade dos ~cuG 
procedimentos: 

1. O GTA deveria alugar espaço pr6prio para funcionamento da 
secretaria executiva em Bras1lia e valorizar sua independência 
frente ao governo brasileiro. 

2. Os recursos do PNUD deveriam ser repassados para o GTA, e este 
deveria contratar, direta e independentemente, seus funcionários, 
conforme a legislação brasileira. 

3. Os recursos do PNUD, e de outras fontes financiadoras, deveriam 
ser administrados diretamente pelo GTA, através de uma Diretoria 
Executiva, formada, no m1nimo por três pessoas, com funções bem 
definidas: Diretor Técnico, Diretor Administrativo e Diretor 
Financeiro, cabendo ao conjunto a responsabilidade pela gestão do 
GTA, inclusive o ordenamento de despesas e a assinatura de cheques. 

4. O GTA deveria discutir internamente o atual estatuto e convocar, 
o mais rãpido poss1vel, uma assembléia extraordinária com o fim 
especifico de aprovar as modificações requeridas. 

Antes que nossos inimigos na Amazônia iniciem suas campanhas 
públicas de desmoralização das ONGs - o que certamente vai ocorrer 
apôs a liberação dos recursos do Programa Piloto - é preciso que o 
GTA tome a iniciativa de aperfeiçoar seus mecanismos de gestão. 
Antes que o volume de recursos envolva somas maiores do que as 
atuais, é preciso que se implantem critérios claros de 
administração e fiscalização. 

Considerando que o Presidente do GTA é, também, Vice 
Presidente do CNS, é preciso deixar claro que nossas observações 
não visam, em nenhum momento, responsabilizar o Conselho Nacional 
dos Seringueiros, ou demais entidades membros da Diretoria, pelas \I. 
falhas por nõs apontadas na gestão do GTA. se existe 
responsabilidade de alguém, nas criticas que elencamos, ela deve 
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ser atribu1da· a todos nõs, por não estarmos participando, 
adequadamente, das decisões da instituição da qual fazemos parte. 

·· Também· não partilhamos da estratégia de confundir os 
interesses do IEA e/ou os do CNS, com aqueles do GTA. Conflitos 
entre aquelas instituições devem ser tratados em foros definidos 
para esse fim, uma vez que os objetivos do GTA devem ser maiores do 
que os das entidades que o compõem. 

Nãp podemos, em nenhum momento, esquecer a enorme expectativa 
depositada nesse Programa por aqueles que o financiam, e por 
aqueles que deverão dele se beneficiar. Não podemos, em nenhum 
momento, esquecer, que lideres como Chico Mendes, abriram com suas 
vidas, o caminho que agora estamos trilhando. F~i o questionamento 
que Chico fez dos recursos do BID para a BR 364 que mudou o 
procedimento. dos financiamentos e resultou em programas que visam 
diretamente as comunidades amazônicas. 

A continuidade da participação do IEA no GTA, dep~nde, 
essencialmente., da posição da atual Diretoria e das entidades 
associadas, em relação aos fatos aqui arrolados. Nosso aval ao 
Programa Piloto está, hoje, condicionado, às mudanças que 
consideramos necessãrias para o fortalecimento institucional do 
GTA. Temos certeza de que nossas observações serão levadas em 
consideração pelas demais entidades que compõem o GTA. 

Â~1see 
Diretor Executivo 

J.W. llul wlJi. - 
Mary Helena/Allegretti 
Presidente do conselho 
Diretor 
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