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A CRISE DE98 

O PP-G7, Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais Brasileiras, 
desenvolvido desde 95 pelo governo brasileiro com o apoio da cooperação internacional e 
considerado como o mais importante projeto governamental para a área ambiental, viveu 
um período de crise ao final de 98. O estopim da crise foram os cortes orçamentários 
decorrentes do ajuste fiscal e do acordo do Brasil com o FMI, que afetaram fortemente as 
rubricas orçamentárias dos vários projetos componentes do PP-G7, inclusive as relativas 
às doações internacionais. 

A crise orçamentária, no entanto, suscitou outros questionamentos, pois a amplitude dos 
cortes específicos do Programa havia sido determinada também pelos critérios de 
prioridade então definidos no âmbito do próprio Ministério do Meio Ambiente (MMA), 
deixando claro o baixo grau de prioridade conferido ao PP-G7. Além disso, o debate 
público que se seguiu à divulgação dos cortes revelou que os baixos níveis 
orçamentários, já caracterizados no projeto de lei orçamentária anterior ao corte, estavam 
relacionados à queda nos níveis de execução orçamentária de vários dos seus projetos 
no decorrer de 98. 

Dos 207 milhões alocados para todo o MMA na lei orçamentária para 98, apenas 90 
milhões (43,5%) foram executados. Dos 10,7 milhões alocados no orçamento do MMA 
para os componentes do PP-G7 cuja execução lhe compete, foram executados 6,4 
milhões (59,6%). De outros 10,4 milhões destinados aos componentes a cargo do lbama, 
apenas 927 mil (menos de 9%!!!) foram executados. O MMA alega que os baixos níveis 
de execução decorrem de complexidades burocráticas típicas de projetos 
interinstitucionais. A verdade é que quem não consegue usar dinheiro doado não se 
credencia para receber mais. 

O ano de 98 havia começado com o mega incêndio de Roraima. Ao longo do ano, 
cresceram os índices de desmatamento em relação aos anteriores. Ao final, ocorreram 
até denúncias, não esclarecidas, envolvendo irregularidades graves nos repasses de 
recursos feitos pela secretaria executiva do MMA. Ou seja, enquanto a situação ambiental 
se agravava, recursos raros e preciosos se esvaíam pela burocracia e os principais 
programas ambientais, PP-G7 inclusive, sofriam cortes de até 90% em relação à 
programação acordada entre os vários órgãos públicos executores dos projetos e os 
doadores antes da primeira proposta orçamentária. 

Assim, a crise passou a ser de credibilidade. As ongs ambientalistas realizaram 
manifestações de protesto, chegando a fazer um fechamento simbólico da sede do MMA 
na Esplanada dos Ministérios, e cobraram explicações das autoridades responsáveis (em 
novembro de 98, o ISA divulgou a respeito o documento "Sentença de Morte para o PP 
G7") que, afinal, reconheceram ter havido um erro no encaminhamento do arrocho 
orçamentário ao não ter sido considerada a situação particular das rubricas de doações 
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internacionais que, a bem da verdade, nada têm a ver com o déficit público, com gastar 
mais do que arrecadar. Os protestos surtiram efeitos e a lei orçamentária do ajuste foi 
corrigida no Congresso para os parâmetros do projeto original. A lei orçamentária para 99 
também dispõe, pela primeira vez, que as rubricas de doações podem ser alteradas e 
aumentadas por simples decreto presidencial. 

Assim, a crise orçamentária parece estar superada, a não ser no que se refere à 
capacidade de execução dos órgãos responsáveis pelos vários projetos. A execução 
orçamentária deveria ser objeto, em 99, de um acompanhamento mais sistemático por 
parte dos ministros, outras autoridades superiores e da própria sociedade civil, organizada 
através das redes GTA, Grupo de Trabalho Amazônico, e RMA, Rede Mata Atlântica. 

Os dados referentes à execução orçamentária do primeiro trimestre de 99, colhidos pelo 
INESC, Instituto de Estudos Econômicos e Sociais, junto ao SIAFI, Sistema Integrado de 
Administração Financeira, indicam 0% de execução para o PP-G7 e 0,6% para o MMA 
como um todo. Deve-se considerar que estes dados não incluem despesas realizadas 
este ano com recursos do orçamento anterior ("restos a pagar") e que é normal que o 
primeiro trimestre apresente menor desempenho que os seguintes pois a arrecadação de 
impostos é menor, e até porque o orçamento de 99 só foi aprovado em fevereiro pelo 
Congresso Nacional. Mesmo assim, estes índices são ridículos e ensejam providências 
imediatas. 

NOVOS HORIZONTES 

As mudanças ocorridas no âmbito do MMA com o início do atual mandato presidencial 
estão estimulando uma reação também no que se refere à crise de credibilidade. O 
Presidente da República manifestou publicamente o seu apoio ao PP-G7 e o novo 
Ministro Sarney Filho vem dando demonstrações seguidas de que lhe dará efetiva 
prioridade na sua gestão. Lamentavelmente, tem sido lento e sofrido o processo de 
montagem da sua equipe de confiança, frequentemente atropelado por pressões políticas, 
inclusive as de natureza fisiológica, o que tem determinado atrasos na execução da sua 
programação de trabalho. Porém, serenamente, o ministro vem superando as principais 
dificuldades e sinalizando a sua vontade política de realizar uma gestão exemplar e, em 
particular, de se empenhar para que o PP-G7, afinal, cresça e apareça. 

Nessa conjuntura favorável, num clima de retomada do PP-G7, começa uma discussão 
mais ampla e transparente sobre os seus rumos. A expectativa geral é de que ele possa 
exercer maior influência sobre os processos que têm determinado a destruição das 
florestas. Todos sabemos que as causas do desflorestamento são muitas e que há muito 
maiores investimentos, inclusive públicos, direcionados a impactar que a conservar as 
florestas. Também sabemos que não poderia o PP-G7, por si só, contrapor eficazmente 
estes processos. O seu caráter, de programa piloto, expressa limites óbvios quanto às 
possibilidades de reversão destas tendências. 

Porém, cinco anos de efetiva execução já começam a inspirar providências de sentido 
mais estratégico, que visem incorporar as experiências mais promissoras ou bem 
sucedidas do PP-G7 em instrumentos perenes de políticas públicas, de modo a se poder 
contemplar as demandas de proteção às florestas em escala mais compatível com o nível 
das intervenções que as afetam. Se este objetivo não for perseguido com a maior 
determinação, o PP-G7 não poderá ir além de constituir um rol ingênuo de boas intenções 
e de boas intervenções pontuais. Poderá até servir para alimentar a retórica vazia sobre o 
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desenvolvimento sustentável, mas não atenderá ao seu objetivo central e substantivo, que 
é o de contribuir consistentemente para a proteção das florestas tropicais brasileiras. 

Esse objetivo estratégico, reorientar o PP-G7 em função da incorporação dos seus 
objetivos finalísticos em políticas públicas, deveria inspirar a reflexão específica sobre 
cada um dos seus componentes, sua potencialidade, seu destino, sua vocação política. 
Evidentemente, isto é muito mais claro em relação aos componentes do programa que 
lograram melhor se desenvolver durante estes primeiros cinco anos. No entanto, a 
questão também é pertinente aos problemas identificados no processo de formulação, 
negociação e execução dos componentes menos desenvolvidos. Em última instância, 
estes problemas, assim como os baixos níveis de execução orçamentária ocorridos em 
98, têm a ver com a fragilidade da base institucional em que se desenvolvem os projetos, 
vale dizer, com a fragilidade dos órgãos envolvidos, como o lbama, a Funai, o próprio 
MMA e os órgãos ambientais dos estados. 

Nessa perspectiva, é preciso ter claro que não compete ao PP-G7 resolver os problemas 
institucionais crônicos dos mencionados órgãos, ou financiar a reforma do estado. No 
entanto, é necessário dotar o programa e seus vários componentes de bases 
institucionais mais dinâmicas, que permitam superar as questões de gerenciamento, de 
articulação interinstitucional e de controle social que emperram ou pioram a execução dos 
projetos. Vale a pena tomar em conta que, embora ainda seja incipiente e duvidoso o 
processo de reestruturação dos órgãos, já há alguns instrumentos, inclusive legais, como 
os referentes às "organizações sociais" e às "organizações da sociedade civil de interesse 
público", além do orçamento plurianual, que abrem alternativas de gestão de políticas 
públicas que interessam ao desenvolvimento e ao desdobramento de programas como o 
PP-G7. 

Assim, o fortalecimento institucional requerido para o PP-G7 pode ser pensado para além 
da rigidez das estruturas burocráticas existentes quando do processo de negociação e de 
início de implementação do Programa. E não se deveria esperar que os recursos 
demandados para o fortalecimento institucional sejam disponibilizados principalmente 
pela cooperação internacional. Se o que se têm em perspectiva é buscar os instrumentos 
perenes de política ambiental e de fomento social que protejam a floresta a largo prazo, é 
preciso que o governo brasileiro vá muito além do discurso agradecido à cooperação 
internacional e assuma a parte substancial dos encargos desta política. 

O ministro Samey bem poderia considerar essa lógica: conferir efetiva prioridade ao PP 
G7 deveria levar a um aumento da contrapartida orçamentária brasileira a partir do 
próximo ano, especialmente no que se refere à organização do alicerce institucional para 
políticas públicas. Seria uma objetiva demonstração de vontade política, em contexto de 
restrição orçamentária, por simbólicos que fossem os recursos adicionais que o Tesouro 
Nacional viesse a alocar para o Programa. 

CONTINUIDADE E AGILIDADE NA EXECUÇÃO 

A definição desses objetivos estratégicos não deve, no entanto, prejudicar a continuidade 
dos projetos em curso, sob pena de chegarmos ao final de 99 com níveis de execução tão 
ou mais ridículos que os de 98, o que comprometeria a negociação do orçamento para o 
ano 2000 que, aliás, já está em curso. Deve-se considerar que o desenvolvimento do PP 
G7 tem sido extremamente moroso desde o seu início, gerando refluxo de expectativas 
dos setores envolvidos, especialmente da parte da sociedade civil, que tem justas 
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dificuldades para entender os entraves burocráticos envolvidos. Além disso, a lenta 
transição política no âmbito do MMA impôs um atraso adicional e este tempo precisa ser 
recuperado. 

O desafio para o MMA será compatibilizar a agenda de execução, que precisa ser 
agilizada, com a discussão e tomada de providências quanto aos objetivos políticos 
estratégicos. Se a coordenação geral do PP-G7, no MMA, sucumbir ao emergencialismo 
do cotidiano ou, por outro lado, a discussões genéricas e inconclusivas sobre a sua 
revisão, o salto de qualidade que se espera poderá ficar comprometido. E, ainda, há a 
questão das outras instâncias governamentais envolvidas, menos aptas a acompanhar 
este processo. 

NOVOS COMPONENTES ESTRATÉGICOS 

Horizontes estratégicos mais definidos ensejam reflexões de vários tipos. Quanto à 
estrutura geral do PP-G7, há que se identificar as lacunas temáticas e de intervenção que, 
se supridas, permitiriam uma interação mais consequente entre o programa e as 
dinâmicas regionais. Essas lacunas poderiam inspirar a formulação de novos 
componentes, que possam trabalhar a questão dos eixos de desenvolvimento regional e 
continental que se estruturam na Amazônia, os processos de ocupação - incluídos os 
assentamentos de colonização e reforma agrária - envolvidos, o potencial de participação 
da sociedade civil ainda pouco explorado, os temas de ponta - como biotecnologia-, a 
reciclagem de práticas econômicas não sustentáveis, o papel até aqui diminuto conferido 
à proteção da Mata Atlântica pelo PP-G7. 

PROJETOS DOS ESTADOS 

Mas a reflexão deve descer à concretude de cada sub-programa já em execução. Ao 
SPRN, Sub-programa de Políticas de Recursos Naturais, por exemplo, que enfrentou 
muitos problemas iniciais e que ainda não estão resolvidos, aponta no rumo de um fundo 
ambiental federal para os estados e municípios. Mas pode também inspirar iniciativas 
menos centralizadas e mais variadas de cooperação bilateral entre os estados e o 
programa. Um envolvimento mais consistente do PP-G7 com a Mata Atlântica indica a 
tendência de que outros estados (além dos da Amazônia Legal) postulem uma maior 
participação, o que também vale para o Mato Grosso e Rondônia, cuja participação foi 
minimizada pela existência do Prodeagro e do Planafloro, que agora estão esvaziados. O 
PP-G7 e o SPRN deveriam almejar objetivos mais ambiciosos quanto ao envolvimento 
dos municípios, quase inexistente até aqui. Para ampliar este espectro de fomento 
interfederal, melhorar e diversificar os seus projetos, os recursos do SPRN deveriam ser 
disponibilizados a partir de processos seletivos e concorrenciais de projetos, superando o 
modelo atual, de tipo condominial, pelo qual os estados envolvidos dividem o montante de 
recursos disponíveis, sem um sentido estratégico ou comum, sem maior compromisso 
com metas e resultados, através de projetos que são dimensionados pelos recursos 
disponíveis e não pela escala dos problemas a serem por eles enfrentados. 

PROJETOS DEMONSTRATIVOS 

O PDA, componente de Projetos Demonstrativos da sociedade civil, que alcançou os 
melhores níveis de execução até aqui, também merece reflexão sobre a sua continuidade. 
Atualmente, o PDA está se desdobrando em várias linhas de fomento, como o PDB, o PDI 
e o seu componente de educação ambiental, que têm objetivos específicos mas precisam 
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atuar de forma articulada, conformando um programa amplo de fomento socioambientaL 
Não foi significativamente afetado pela crise orçamentária (a não ser quanto aos recursos 
de contrapartida) porque já havia desenvolvido um mecanismo extra orçamentário de 
gestão, via contas especiais do Banco do Brasil, que internaliza as doações e as distribui 
para as instituições executaras dos projetos aprovados. O protagonismo das redes de 
ongs deve aumentar no âmbito do PDA, o que já se configura na definição de seus ·novos 
coordenadores. É chegada a hora do PDA enfrentar os seus dilemas específicos, tanto os 
relativos aos projetos em execução, que se ressentem de maior respaldo técnico, quanto 
à questão da disseminação dos seus melhores resultados, que deve considerar a sua 
articulação com outras linhas de financiamento existentes ou que venham a ser criadas, 
inclusive no âmbito do FNMA, o Fundo Nacional para o Meio Ambiente. Não interessa à 
sociedade civil que o PDA se acomode burocraticamente na administração da carteira de 
projetos já existente. A disseminação de resultados em escala supõe o aporte de recursos 
- e de fontes - adicionais. Há demanda imediata para fortalecer a sua secretaria técnica, 
mas não deve ser adiada a discussão sobre alternativas de institucionalização e gestão 
para uma futura intervenção em ampla escala, quem sabe através de uma Organização 
Social que venha a ser constituída para este fim. 

TERRAS INDÍGENAS 

Com o PPTAL, componente para a demarcação de Terras Indígenas, avançou 
substancialmente o processo de reconhecimento oficial das mesmas na Amazônia. Estão 
programadas demarcações importantes para 99, que devem ser garantidas. Há 
disposição já manifesta dos doadores no sentido de demarcar a totalidade das terras 
indígenas da região, ampliando a disponibilidade atual de recursos para este fim. No 
entanto, as discussões e iniciativas relacionadas ao "pós demarcação", à proteção e 
gestão dos recursos naturais destas terras, ainda não está equacionada. E há que se 
considerar que a pertinência das demarcações no âmbito do PP-G7 está associada à 
proteção da floresta nestas áreas, o que ainda é um objetivo apenas em tese. Outros 
componentes do PP-G7 com interface com a questão indígena, como o PDI e o 
Corredores Ecológicos, podem ajudar nesse esforço, mas o PPT AL deveria ser o vetor 
indigenista para todo o PP-G?, sem o que estará esgotado ao término das demarcações. 

RESERVAS EXTRATIVISTAS 

O RESEX, para a implementação de Reservas Extrativistas, que executou 
satisfatoriamente o que se propôs, ainda está muito longe da sua potencialidade. Até aqui 
foi priorizada a implementação de quatro reservas extrativistas, opção que se justificou 
para dar substância a esta figura jurídica relativamente recente. No entanto, a formulação 
de política pública para o setor depende de se aferir a escala da demanda do movimento 
extrativista quanto à criação de novas resex, ou o potencial que a utilização deste 
instrumento jurídico tem para a fixação das populações tradicionais e o desempenho do 
seu papel para a proteção da Floresta Amazônica e da Mata Atlântica. O RESEX poderia 
incorporar um novo sub-projeto, que tivesse como objetivo estimar a demanda por novas 
reservas nos estados ou bacias hidrográficas em que há presença significativa de 
populações extrativistas, definindo regiões prioritárias para isto. Além disso, soluções 
consistentes para a viabilidade das reservas extrativistas, no que se refere à questão da 
produção e do mercado que já vem sendo trabalhada pelo RESEX, pressupõem uma 
maior escala de produção que poderia ser alcançada através de cooperativas que 
reunissem as comunidades produtoras de um maior número de áreas e regiões, para que 
possam atingir novos mercados e se contrapor à lógica predatória que hoje domina o 
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mercado regional. O RESEX poderia viabilizar a aferição da demanda e a formulação de 
propostas de novos instrumentos e programas permanentes de governo para o 
extrativismo comunitário. 

COREDORES ECOLÓGICOS 

O PCE, componente para a implantação de Corredores Ecológicos, ainda em fase de 
negociação com os doadores, por isso mesmo talvez possa ser objeto de uma revisão 
mais ampla e até conceituai. Mas, da mesma forma, é preciso apressar o seu desenho 
final e o início da sua execução. Já foram gastos 2,5 milhões na sua elaboração e os 
atrasos ocorridos para o início da sua execução têm produzido algum desalento entre as 
ongs e movimentos sociais interessados. Os corredores ecológicos propostos, em 
pequeno número e grande extensão, criam problemas de exclusão de áreas importantes 
e até prioritárias para a conservação. Ainda que venham a ser implementados os 
corredores já priorizados, as etapas seguintes do projeto poderiam incluir intervenções em 
um maior número de áreas de interstício entre unidades de conservação ou 
remanescentes florestais. Os corredores gigantes que estão desenhados dão uma falsa 
impressão de abrangência ao projeto e, por outro lado, despertam e legitimam 
reivindicações dos estados pela coordenação da sua implementação, o que pode levá-los 
a se transformarem em novos PGAls (projetos do SPRN) que, em si, já são 
problemáticos, perdendo-se o sentido básico do conceito de corredor ecológico, que não 
se confunde com unidades político-territoriais formais. Além disso, o conceito de corredor 
ecológico vai além do de unidade de conservação, e deveria privilegiar, mais até do que 
as áreas já protegidas legalmente, os interstícios entre elas e as populações que os 
ocupam, que estão muito secundariza~as no desenho atual do PCE. 

DEMAIS COMPONENTES 

E assim, sucessivamente, os demais componentes devem ser reavaliados. O de Ciência 
e Tecnologia deveria definir e fomentar linhas de pesquisa aplicada à conservação e à 
sustentabilidade, em lugar de seguir priorizando obras de construção civil nas sedes dos 
institutos de pesquisa envolvidos. O AMA, para monitoramento ambiental, é ainda um 
projeto pequeno diante da amplitude do seu objeto, e deveria pensar no monitoramento 
associado aos vetores de ocupação que definem os impactos predatórios sobre as 
florestas. O PRODESQUE deve desdobrar os seus componentes voltados à mobilização 
e capacitação da sociedade civil para o enfrentamento mais eficaz aos desmatamentos e 
queimadas, através de agendas permanentes, que não se limitem a períodos e regiões 
mais críticas e se antecipem aos ciclos anuais respectivos. O PROMANEJO, componente 
para o manejo florestal sustentável, que também apoia iniciativas empresariais, deve ter 
papel fundamental na abertura de espaços de mercado para a produção sustentável. 

FINAL 

Esperamos que o atual corpo dirigente do MMA e do PP-G7 pense grande neste 
momento. Que não deixe se perder a oportunidade que o PP-G7 oferece para a conquista 
de um salto de qualidade para a política ambiental. Que não se conforme com o 
mesmismo, com a mera condução burocrática do programa, e seja capaz de ousar na 
busca dos seus melhores resultados e desdobramentos. 

Para isso, é fundamental que o próprio Ministro Samey esteja acompanhando o 
desenvolvimento do Programa, que a secretaria executiva do MMA seja pró-ativa na sua 
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coordenação, na articulação com os demais ministérios e órgãos envolvidos, e na solução 
de problemas administrativos da sua alçada, que as secretarias da Amazônia Legal e de 
Florestas e Biodiversidade potencializem as suas interfaces com os vários componentes, 
e que a composição, a agenda e a pauta da sua coordenação geral reflitam os novos 
rumos pretendidos para o PP-G7. 

Finalmente, a crescente influência conquistada pelas ongs junto ao MMA, inclusive 
através da indicação de nomes para posições de direção no PP-G7, coloca-as num novo 
patamar de responsabilidade quanto à execução dos projetos e à efetividade dos seus 
resultados. O GTA tem, agora, a melhor oportunidade para mostrar a que veio e para 
promover um impulso histórico ao Programa e à política ambiental brasileira. Deve, 
portanto, exercer influência crescente junto aos vários componentes, não aceitando o seu 
confinamento no PDA, e zelando pelos resultados mais amplos que a experiência do PP 
G7 puder nos assegurar. 


