
ONGs para 
salvar ONGs 
AMAZÔNIA I Como as redes de organizações 
podem aumentar a eficiência dos projetos 
PORTHIAGOFORESTI 

Á Q U A S E t an t a s ONGs 
na A m a z ô n i a q u a n t o 
p e r m i t e a biodiversi-
dade da maior floresta 
do planeta. Segundo o 
IBGE, são 27,9 mil fun-
dações privadas e asso-

ciações sem fins lucrativos em atuação 
no bioma. Juntas , empregam por vol-
ta de 110 mil funcionários. Tanta gen-
te empenhada em proteger a floresta, 
seus animais e habitantes leva a supor 
que os brasileiros e o restante dos ha-
bitantes da Terra podem dormir sosse-
gados. Não é bem assim. 

O charme de apoiar ações socioam-
bientais na Amazônia levou centenas 
de organismos financeiros e fundos in-
ternacionais a despejar bilhões de dó-
lares na região nas ú l t imas décadas, 
mas boa par te desses recursos tem si-
do aplicada sem planejamento. As con-
sequências? Desperdício de dinheiro 
em projetos de resultados duvidosos e 
informações perdidas no espaço. 

A oferta de dólares (e euros) alimen-
ta a p ro l i f e r ação de o r g a n i z a ç õ e s . 
Há desde pequenas e s t ru tu ras , mal-
-ajambradas e sem projetos consisten-
tes, até as chamadas King ONGs, com 
capacidade de geração de caixa de fa-
zer inveja a grandes empresas comer-
ciais. De um lado ou de outro, são pou-
cas, porém, aquelas que conseguem re-
almente disseminar suas ações e mo-
dificar o ambiente no qual atuam. "Po-
demos contar nos dedos quem produz 
informação qualificada e consegue di-
fundir isso", diz Mareia Soares, gesto-
ra de informação do Fundo Vale. 

Para complicar , assuntos polêmi-

Sozinhas, muitas 
instituições não 
conseguem dinheiro 
ou disseminar 
as informações 
e iniciativas 

Amazônico, As distâncias 
e as múltiplas demandas humanas 
e ambientais dificultam o trabalho 

COS dividem a opinião de quem traba-
lha com o tema ambiental na Amazô-
nia. O principal deles é o REDD+, um 
mecanismo que pretende levar nações 
desenvolvidas a pagar pela manuten-
ção da floresta em pé e que coloca, de 
um lado, ONGs que são contra a "mer-
cantilização da natureza" e, do outro, 
as que acreditam numa "solução eco-
nômica" para a floresta. 

"E um debate acalorado, com visões 
bem diferenciadas, mas serão as experi-
ências concretas de REDD+ que vão fa-
zer a discussão e as compreensões avan-
çarem. O consenso num tema como esse 
nem é desejável", diz Sergio Guimarães, 
coordenador da Articulación Regional 
da Amazonia (ARA), rede de 51 organi-
zações formada pelos países sul-ameri-
canos alcançados pela floresta. 

A ARA é um exemplo de rede forma-
da para unir o t rabalho de entidades. 
Criada com o apoio da Fundação Avina 
em 2007, a rede promove ações volta-
das ao desenvolvimento sustentável e à 
conservação da floresta. Em 2011, lan-
çou um relatório inédito sobre a Ama-
zônia e os Objetivos de Desenvolvi-
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mento do Milênio, um conjunto de oi-
to metas traçadas pelas Nações Unidas. 
Guimarães acredita que só o trabalho 
em rede pode suprir o desafio ideológi-
co e financeiro. "É fundamental se unir 
em redes, graças à dimensão do proble-
ma. Não existe organização ou institui-
ção que, sozinha, possa fazer frente aos 
desafios amazônicos. Daí a necessida-
de de se trabalhar em conjunto." 

Outra rede mais antiga, de atuação ex-
clusiva no Brasil, é o Grupo de Tra-
balho Amazônico (GTA), formado em 
1992. A organização conta com oito co-
letivos regionais nos nove estados bra-
sileiros que compõem a Amazônia Le-
gal. São mais de 600 entidades repre-
sentativas de agricultores, seringuei-
ros, indígenas, quilombolas, pescado-
res, ribeirinhos e entidades ambienta-
listas. Com experiência de mais de 20 
anos de trabalho na Amazônia, Rubens 
Gomes, presidente do GTA, diz que o 
bioma apresenta algumas peculiarida-
des que devem ser levadas em conta na 
hora de se analisar o cenário em que as 
ONGs estão inseridas. 

"As distâncias são muito grandes. 
Não é como nos grandes centros onde 
você pega um carro e dirige até uma lo-
calidade. Tem lugar aqui que você só 
chega de barco. Avião é muito puxado, 
sai mais caro ir de um estado para ou-
tro na Amazônia do que pegar um avião 
de São Paulo á Europa. Isso sem falar 
nas telecomunicações, celular, telefone 
e internet, que são um luxo na maioria 
das comunidades onde atuamos." 

Se, por um lado, as organizações 
sem fins lucrativos têm dificuldade de 
se organizar em conjunto para mini-
mizar os impactos ambientais na flo-
resta, as organizações com fins lucra-
tivos avançam cada vez mais sobre a 
f loresta . Enquanto os f inanciamen-
tos para ONGs estão na casa de deze-
nas de milhões, obras de infraestrutu-
ra superam facilmente centenas de bi-
lhões. Só as 15 hidrelétricas previstas 
para a região têm um custo estimado 
de 190 bilhões de reais. 

Por enquanto, a nova tendência de 
trabalho em rede ainda precisa de tem-
po para se consolidar. Sozinhas, mui-
tas das ONGs têm dificuldades para 

conseguir financiamento e tocar pro-
jetos de grande porte. Prova disso é o 
problema crônico de liberação de ver-
bas do Fundo Amazônia. 

"Nosso gráfico aponta que existe 
grande concentração no centro, com 
pontas soltas e informação de difícil 
circulação", diz Luiz Bouabci, coorde-
nador do projeto Cartografia da Pan-
-Amazônia, estudo que mapeou o po-
tencial de sinergia e colaboração no 
bioma. "Queríamos entender como es-
sas organizações interagem e colabo-
ram dentro desse ambiente e notamos 
que existe certa cooperação entre elas, 
mas é uma colaboração mais de inte-
resse do que de confiança." 

O estudo aponta a existência de um 
excesso de gatekeepers, que na lingua-
gem do estudo de redes são os pontos 
(pessoas) que conectam outros pontos, 
mas que controlam o fluxo de informa-
ção entre as partes. Ao mesmo tempo 
faltam hubs, que são os pontos de co-
nexão múltiplos e que contribuem para 
um alto grau de confiabilidade da re-
de. "Uma rede altamente colaborativa 
é sempre repleta de hubs, eles são in-
dispensáveis para a troca de informa-
ções", diz Bouabci. 

Atentos ao problema, fundos e finan-
ciadores têm procurado investir na 
consolidação de "redes de organiza-
ções". Para Marcia Soares, do Fundo 
Vale, investir e participar de redes é 
uma nova tendência. "Não vamos dei-
xar de financiar e apoiar organizações 
com trabalho de campo, mas, por ou-
tro lado, fortalecer essas redes é fun-
damental para potencializar e dar es-
cala ao resultado. Senão, acabamos 
apoiando ações que ficam somente no 
nível 'piloto', ou que servem como ex-
periências locais, sem que haja trans-
ferência de informação." 

Soares acredita que o principal pro-
duto das redes é a disseminação de co-
nhecimento. "Quando a gente faz uma 
análise isolada de uma organização 
A, B ou C, ou de seus projetos, de cer-
ta forma não estamos olhando para o 
contexto. As redes são um ótimo canal 
de distribuição de boas experiências e 
disseminação de informação, elas aju-
dam a dar escala para aquilo que dá 
certo e criam um ambiente de confian-
ça entre as organizações." • A ut
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Text Box
Fonte: Carta Capital , São Paulo, ano 18, n. 731, p. 22-23, 16 jan. 2013. 




