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O PP-G7, Programa Piloto de Proteção das Florestas Tropicais Brasileiras,
proposto e negociado entre o governo brasileiro e a cooperação internacional
desde 1991 e em execução .efetíva desde 1995, converteu-se no .principal
programa oficial na área.de meio.ambiente.
Encontra-se atualmente .em processo de revisão de meio termo, que deverá
estabelecer as bas~ar.a a sua continuidade, .com .um horizonte previsto .para
os próximos cinco anos. .Há a expectativa de que após esta revisão, o
programa seja aperfeiçoado .. e potencialize os seus resultados.
No entanto, deve-se/considerar que .o PP-G7 tem, .por definição, o .caráter de
um programa piloto. Constitui-se ..num laboratório. de experiências para a
conservação e o uso sustentável dos recursos naturais existentes nas regiões da
Amazônia e da Mata Atlântica.

Há que se considerar, ainda, que os seus vários sub-programas e projetos
desenvolveram-se em ritmos e .em . dinâmicas .diferentes. Enquanto alguns já
apresentam um significativo .grau .. de execução .e de. resultados, outros ainda
são incipientes ou sequer começaram.
Assim, concomitantemente à . execução da sua próxima fase, cabe iniciar-se o
resgate das melhores .experiências testadas em programas ou atividades
permanentes e estruturantes no âmbito das políticas públicas oficiais. O
próprio arranjo institucional .para esta fase .deve incorporar os meios .para esta
inserção.
A análise da estrutura atual do PP-G7 enseja .a .definíção de quatro vertentes
principais em que se devem .desdobrar os esforços de resgate .das suas
melhores experiências .em .programas de políticas públicas permanentes: (1)
parceria com a sociedade .cívíl .organízada; .(2). descentralização e articulação
federativa; (3) interfaces.com outros ministérios .e .órgãos do governo federal;
e ( 4) fomento às práticas econômicas ambientalmente sustentáveis em parceria
com o setor privado.
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Parceria com a sociedade organizada.
Um dos elementos mais positivos do PP-G7 é o engajamento de segmentos da
sociedade civil organizada na execução e no acompanhamento de projetos. O
papel desempenhado pelo GT A, .Gr.upo de Trabalho Amazônico, pela RMA,
Rede Mata Atlântica, .. e por um grande número de organizações não
governamentais, demonstra a necessidade e a viabilidade .das relações de
parceria entre os governos .e.a sociedade civil para a conservação das florestas.
Não é por acaso que os componentes que .apresentam os mais elevados níveis
de execução são aqueles que têm como executores ou beneficiários diretos os
movimentos sociais e ·as organizações não .governamentais, a exemplo .do
PDA, Projetos Demonstrativos, do RESEX, Reservas Extrativistas, e .do
Proteger. Outros, como .as Iniciativas Promissoras .e o PROMANEJO, também
contemplam sub-projet?S com esta interface.
O PP-G7 também tem revelado importância para o fortalecimento da
sociedade civil nas regiões .onde atua. Não apenas através do aporte de
recursos institucionais .para as redes ou . para a . execução de .projetos, mas
também na abertura de espaços de participação nas discussões sobre as
políticas pertinentes.
·
A transição das suas melhores. experiências para políticas permanentes .deve
considerar a busca de instrumentos de gestão .compartilhada .que permitam o
aprofundamento da participação .da sociedade .or.ganizada. Nos últimos anos,
houve avanços significativos .na ·iegislação brasileira que regula as parcerias
entre os poderes públicos e .as organizações não .governamentais. No entanto,
estas possibilidades legais ainda .estão sub-experimentadas, como por .exemplo
a figura da Organização .Social e do contrato de .gestão.
O processo de transição deve priorizar .consultas às redes e organizações
envolvidas no PP-G7 sobre a sua disposição em .avançar na implementação de
parcerias ínterinstitucionais que ampliem os espaços de gestão direta da
sociedade organizada nos programas de conservação e uso sustentável dos
recursos florestais.
·
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Descentralização

e art~cuiação federativa.

Uma segunda vertente a ser considerada.é o aprimoramento das relações .entre
a União, os Estados e os Municípios . para a. regulação .do uso e para a proteção
das florestas. É preciso construir novos instrumentos que possibilitem e
incentivem parcerias mais ágeis no âmbito da Federação.
Após vários anos de morosidade e .de .enfrentamento de obstáculos
institucionais e burocráticos para a sua .implementação,o SPRN, Subprograma
de Política de Recursos·Naturais começa a produzir resultados interessantes,
tanto na vertente do zoneamento econômico-ecológico dos estados, quando na
execução dos PGAis, os Projetos de Gestão Ambiental Integrada.
Apesar do seu desenvolvimento desigual .em cada caso, estas experiências
vêm demonstrando a viabilidade .de ações conjuntas entre .órgãos públicos
federais, estaduais e municipais, além .de organizações não governamentais,
tanto para a execução de .projetos.específícos quanto para a gestão de políticas
setoriais.
·
As experiências de zoneamento em .curso, embora ainda limitadas
geograficamente, tecnicamente imperfeitas e, em geral, pouco participativas
do ponto de vista social, já se tornam referências relevantes para o
planejamento de políticas integradas, ·como ficou demonstrado .nas discussões
ainda em curso sobre modificações no Código Florestal.
Destaca-se, nesse sentido, o crescimento, fortalecimento e amadurecimento
político dos OEMAs) às .órgãos estaduais de meio .ambiente, e do Ministério
Público nos estados. Avanços recentes na legislação ambiental, como a
promulgação da Lei de Crimes Ambientais, têm contribuido decisivamente
neste processo.
Há, ainda, um grande potencial a ser .desenvolvidopara aprofundar as .relações
federativas, já identificado nas discussões sobre a Agenda Positiva e os Pactos
Federativos. Novos instrumentos de fomento via descentralização poderão ser
estabelecidos, inclusive '.no âmbito da política tributária.
Pode-se definir como objetivo principal desta vertente, mobilizar o apoio
político, técnico e financeiro aos estados amazônicos que pretendam
consolidar os seus próprios programas .de desenvolvimento sustentável,
catalisando o conjunto das iniciativas de política ambiental que já estejam em
.,
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curso em cada estado. Evidentemente este .objetivo não deve ser considerado
de forma homogênea para todos os. estados, .em vista das suas especificidades
e das diferentes ênfases que vêm sendo dadas à política ambiental pelos seus
respectivos governos.

Interfaces com outros .programas .de governo,
No processo de transição, .há que se verificar também as interfaces que
existem ou deveriam existir entre as melhores experiências do PP-G7 e outros
programas de governo em curso. Estas experiências poderão se inserir nestes
programas e, ao mesmo tempo, contribuir para o seu aprimoramento. Assim, a
relação com outros ministérios e órgãos do .governo.federal poderão constituir
a terceira vertente de desdobramento das .experíências do PP-G7.
Desde logo, os programas relativos
.polítíca. fundiária devem ser
considerados. A falta desta relação constitui uma das mais importantes lacunas
atuais do PP-G7, dada a importância que o acesso.e o uso da terra têm para a
conservação das florestas e o manejo dos seus recursos nas regiões em que
atua. Vale registrar que o Ministério do .Desenvolvimento Agrário vem
manifestando interesse .em aprofundar esta relação e adotando .iniciatívas
próprias e potencialmente correlatas.
.à

Os projetos de infra-estrutura constantes do Programa.Brasil em Ação também
têm grande significação para o futuro da Amazônia e podem implicar em
impactos diretos e indiretos para a conservação das florestas .e outros
ecossistemas associados. A falta de um planejamento ambiental consistente
para estes projetos poderá comprometer os resultados do PP-G7 e, por outro
lado, programas dele oriundos poderão contribuir .para evitar e compensar
impactos indesejáveis, estabelecendo uma complementariedade política e
estrategicamente importante,
A variedade temática do PP-G7 tem potencialidade. para se relacionar com
programas de diversas áreas, como já o.demonstram.as relações estabelecidas
com a política indigenista ou .de ciência e tecnologia, por exemplo. Novos
componentes já programados no PP-G7. e outros programas correlatos que
possam ser formulados a partir dele poderão ampliar .essas interfaces.
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Nesta vertente, será particularmente importante o papel que pode ser
desempenhado por um conjunto de fundos públicos já existentes, como o
FINOR e o PRONAF. Também deve ser .considerada a participação do FAT
nos esforços para treinamento e capacitação de quadros dos movimentos
sociais e do setor produtivo, com Nistas ao seu maior e melhor engajamento
nas atividades promotoras.do desenvolvimento sustentável.

Fomento às práticas econ~~icas.ambientalmente sustentáveis.
Finalmente, a quarta vertente de desdobramento .do PP-G7 diz respeito à
parceria com o setor privado. e o fomento .às atividades econômicas
relacionadas com os recursos flor.estais, .com o objetivo de promover o
desenvolvimento sustentável e a reciclagem . das .práticas predatórias que ainda
prevalecem como hegemônicas na. definição. das condições em que opera o
mercado regional.
··
Até aqui, o PP-G7 pouco avançou nas relações .com o setor privado da
Amazônia. Há alguma interface no. âmbito .da .execução de alguns PGAis do
SPRN e de alguns projetos demonstrativos do PDA, em pequena escala.
Porém, inicia-se agora a formulação .do .componente .de "Negócios
Sustentáveis", que deve atuar no sentido de suprir demandas .do setor
produtivo de modo a orientá-lo para atividades mais. sustentáveis . .O .desenho
deste novo componente já deveria incorporar as contribuições de empresários
da região que estejam empenhados na sua inserção na nova economia, e contar
com a participação direta de instituições .públicas .de fomento que possam vir a
lhe conferir escala.
Há, ainda, que se articular a .este objetivo .algumas iniciativas já discutidas no
contexto da Agenda Positiva ou que começam a ser implementadas no âmbito
de outros programas da S~A/1vilvIA, como .o Programa Nacional de Flor.estas,
o PROECOTUR e o PRODEX. Outros . .programas do NilvfA e de outras
instàncias de governo poderão reforçar é:Ste mesmo objetivo.
Nesta vertente, a perspectiva é que .alguns segmentos fundamentais da
economia florestal da Amazônia possam .dispor de insumos que financiem os
investimentos requeridos para o manejo sustentável .dos recursos naturais, de
modo a possibilitar que a produção sustentável disponha de condições de
concorrência no mercado. Nesse sentido, é fundamental o envolvimento das
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principais instituições de fomento .à produção .regional, como a SUDAM, o
BNDES e o BASA.

Recursos nacionais.
Há, ainda, que se considerar que programas permanentes demandarão novas
fontes de financiamento e que não . se pode esperar que dependam
indefinidamente de recursos disponibilizados .pela cooperação internacional.
Os recursos de contrapartida nacional atualmente alocados, da ordem .de 10%,
são notoriamente insuficientes para empreender-se esta transição.
Assim, é de fundamental importância que o PP-G7 venha a dispor de uma
rubrica orçamentária própria . no .âmbíto do PP A, .o orçamento .plurianual,
descolando-se da rubrica genérica que hoje .o .abriga denominada Amazônia
Sustentável. Também seria interessante .que o. Ministério de Orçamento e
Gestão considerasse a sua .inserção no Programa Brasil em Ação, para
sinalizar o caráter prioritário dos investimentos .correspondentes.

:{i;

Além disso, será necessário identificar entre os fundos públicos
crédito já existentes aquelas que poderão fomentar os programas
PP-G7. Este esforço não .deveria Iirnítar-se aos recursos federais,
os demais níveis da administração pública e, inclusive, quando
fontes privadas.

.e .linhas de
oriundos do
mas incluir
for .o. caso,

Também se deve considerar .a possibilidade de . .incorporar recursos da
cooperação internacional para .estes programas permanentes, .desde que haja
interesse das agências de cooperação em co-fínanciá-los conforme venham a
ser definidos pelo governo brasileiro e .disponibilídade de recursos nacionais
mínimos para dar início à sua implementação, .em níveis significativamente
superiores aos atuais recursos de contrapartida

Apoio estratégico do Banco Mundial,
Além da disponibilidade de recursos orçamentários, essa estratégia pode e
deve requerer um novo patamar de parceria como Banco Mundial. Na medida
em que o PP-G7 for caminhando para o seu final, o BIRD poderá

t
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disponibilizar maior atenção e .parte .dos seus quadros e recursos para apoiar a
formulação e a execução de .programas permanentes do governo brasileiro
voltados para o desenvolvimento sustentável da Amazônia.
De certa forma, o esforço empreendido pelo governo MMA no último ano
para assumir a sua liderança .na .implernentação .. do PP-G7 já vem liberando o
Banco Mundial de algumas .das suas incumbências na fase anterior. A
representação do BIRD em Brasília .acumulou .quadros e experiências valiosas
e cultura interna durante a .primeira fase do PP-G7, que .podem oferecer
importante apoio na busca.destes objetivos estratégicos.
O Banco dispõe, ainda, de mecanismos mais .flexíveis que os do governo
federal para agregar competências .específicas necessárias para a transição para
programas permanentes de governo. Numa fase ulterior, estes .programas,
quando já estiverem devidamente formulados, poderão requerer empréstimos
do BIRD para a sua implementação e, .assim, desenhar uma .nova carteira de
projetos com o govemo .. brasileiro na área .ambiental.

Protagonismo do l\.fivIA.
Em suma, a incorporação .das melhores .experíêncías do PP-G7 em políticas
públicas de caráter permanente .e .estruturante .inspira iniciativas em vários
setores e direções. É preciso, pois, que se tome a decisão política de avançar
nesse processo.
A hora é agora. Foi no contextodo atual governo que o PP-G7 se desenvolveu
e cabe a ele, com base nas lições que acumulou, deixar consolidada a absorção
pelo estado brasileiro dessas experiências, como .herança para os próximos
governos.
Ainda restam dois anos do seu
para o resgate dos resultados
considerando-se as dificuldades
esforços do PP-G7 poderão ficar

.mandato, .tempo suficiente e .imprescindível
do PP-G7. Se este tempo for perdido, e
iniciais habituais .de um novo governo, os
sub-aproveitados.

A condição mais fundamental para essa transição foi dada através do
fortalecimento da liderança .do governo brasileiro, .do Ministério .do Meio
Ambiente em particular, nas mudanças ocorridas na gestão institucional do
..,
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PP-07 desde o ano passado. A revisão de .meio termo pode e deve consolidálas e aprofundá-las. Cabe, pois, ao :M1vIA, .tomar .e tornar pública .esta decisão
política, e começar a implementá-la.

Coordenação Estratégica.
Para tanto, o PP~G7 deve dotar-se de uma coordenação estratégica .capaz de
identificar as suas melhores experiências e promover as articulações
necessárias com as instâncias de governo .pertinentes, visando a constituição
das bases para a sua reproduçãoem escala.
Por sua vez, esse esforço de .articulação "para .fora'' (fora do programa, mas
dentro do governo), na medida em que for identificando .novos nichos e
parcerias no âmbito dos .poderes públicos e viabilizando programas
permanentes, poderá demandar ajustes e orientações "para dentro", de forma a
adequar os projetos em .desenvolvimento para a sua futura inserção .nos
espaços de governo.
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Também será importante reforçar o potencial de articulação e de
complementariedade entre -os .projetos .em execução, seja .pelas .maiores
afinidades temáticas existentes entre eles, seja pela natureza .comum que
tenham quanto às articulações .interínstitucionais .envolvidas. A continuidade e
a multiplicação em escala das suas experiências poderão recomendar sínteses
ou desmembramentos entre as diversas linhas de ação .atualmente
contempladas.
A coordenação estratégica do PP-G7 .deve estar diretamente subordinada à
Secretaria de Coordenação da Amazônia, instância que exerce a .díreção
política dos programas e projetos a ela vinculados, a quem compete
encaminhar e implementar as articulações no âmbito do M1v1A, do governo
federal ou de outras instâncias da administração .pública.
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