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DIRETÓRIO DA PESQUISA PRIVADA
O Diretório da Pesquisa Privada (DPP) foi concebido como um sistema de informação
auxiliar da definição e implementação das políticas brasileiras de desenvolvimento
científico, tecnológico e inovativo. O objetivo do DPP é subsidiar a reflexão e auxiliar a
tomada de decisões pelos organismos nacionais de fomento, sobretudo a Financiadora de
Estudos e Projetos (FINEP) e o Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT), propiciando
uma alocação mais eficiente dos recursos e financiamento e o alcance de resultados mais
efetivos e vigorosos. O DPP constitui uma iniciativa da FINEP conjunta do Grupo de
Estudos em Economia Industrial (GEEIN) da UNESP/Araraquara. A equipe da pesquisa
envolve pesquisadores universitários e técnicos da Área de Planejamento da FINEP, em
uma rede com uma dezena de instituições, sob a coordenação da Área de Planejamento da
FINEP e de uma parceria entre o GEEIN e o DPCT (UNICAMP).
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Sumário Executivo
O presente estudo se insere no projeto Diretório da Pesquisa Privada/Finep e
cumpre o objetivo de suscitar e subsidiar a ampliação da discussão sobre a inserção e o
papel das organizações não governamentais (ONGs), com atuação na área ambiental, em
atividades de ciência, tecnologia e inovação (CT&I), de modo a subsidiar ações das
agências de fomento às referidas atividades. Para isso, foi realizado um mapeamento da
atuação das ONGs de forma a responder a dois questionamentos principais: como
caracterizar seu papel no desenvolvimento de CT&I e entender as especificidades da
articulação que elas adotam para desempenhar esse papel.
O entendimento do modo de funcionamento da área temática, Meio Ambiente,
constitui um primeiro passo visando ter clareza sobre a natureza da atuação das ONGs. São
organizações privadas que lidam com solução de problemas públicos. A atuação em si tem
sentido como instrumento para a consecução de finalidades socioambientais respaldadas na
conservação e do uso sustentável dos recursos naturais.
Ao lado de atividades invariavelmente atribuídas a essas organizações, ligadas ao
desempenho de um papel relevante na área de capacitação e disseminação, sua atuação é
identificada ainda na geração e aplicação de conhecimento científico e tecnológico. Em
outras palavras, as ONGs, enquanto agentes de CT&I, atuam em processos de capacitação,
de pesquisa científica, de desenvolvimento/aperfeiçoamento de tecnologia e de
disseminação do conhecimento. Nestes últimos, destaca-se a atuação em políticas públicas
como canal para promoção da universalização do conhecimento por elas gerado.
LEVANTAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS DADOS
Para o levantamento dos dados, referentes ao período 1999-2001, foram selecionadas 61
ONGs distribuídas pelas cinco regiões do país. A coleta e organização dos dados primários
para o Diretório da Pesquisa Privada (DPP – ONGs) foi realizada prevendo-se duas
finalidades principais: traçar um panorama da atuação de organizações não governamentais
e disponibilizar on line dados e informações no Portal DPP. Para tanto, optou-se por
estruturar uma base de dados que permitisse a rápida recuperação dessas informações, a
consistência dos cruzamentos analíticos e a manutenção dessa consistência – e de consultas
automatizadas – depois de instaurado um processo contínuo de atualização dos dados via
Portal.
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Foi gerada uma base de dados que contempla diversos aspectos, a saber: resultados de
CT&I, situação orçamentária e financeira, quadro de pessoal, parcerias e condições de
infra-estrutura.
RESULTADOS DE CT&I
Em termos de competências de CT&I ligadas aos resultados da sua atuação,
destaca-se, em um grupo seleto de ONGs, a atividade de pesquisa científica voltada para a
conservação ambiental e de formação de recursos humanos via incorporação de estudantes
de pós-graduação no desenvolvimento de projetos ambientais. Os resultados em termos de
produção de metodologias ou novos métodos de pesquisa vêm ganhando espaço e
reconhecimento em publicações científicas reconhecidas e decorrem de uma estratégia de
pesquisa cooperativa com as universidades e institutos de pesquisa.
O tema do desenvolvimento e ampliação do estoque de conhecimento científico
sobre a biodiversidade brasileira se situa em um campo mais amplo no qual aparece a
questão do estabelecimento de um ambiente institucional favorável ao desenvolvimento da
pesquisa aplicada voltada para a exploração econômica deste capital natural, atividade que
para ser realizada de forma sustentável deve ser precedida ou acompanhada de um
levantamento minucioso das espécies e do conhecimento das comunidades tradicionais que
sempre usaram e conviveram com essa biodiversidade; temas nos quais as ONGs têm
atuação destacada. Os gargalos existentes em termos de investimento em pesquisa para
aproveitamento econômico do capital natural representado pela riqueza da biodiversidade
brasileira podem ser exemplificados a partir do caso dos medicamentos. Apesar de toda a
biodiversidade o Brasil encontra dificuldades para desenvolver medicamentos, a não ser
genéricos dos produtos de marca, havendo, no entanto, um campo fértil a ser explorado no
que diz respeito ao desenvolvimento de medicamentos fitoterápicos ou obtidos a partir de
produtos naturais. Nessa áreas, o estudo identificou várias experiências desenvolvidas por
ONGs e que estão relacionadas ao estudo de plantas medicinais e desenvolvimento de
produtos fitoterápicos.
Uma outra área na qual as ONGs têm atuação destacada, se refere ao
desenvolvimento e transferência de tecnologia destinada à agropecuária, (produção
agroecológica e orgânica). Isso é acompanhado de uma intensa atuação na capacitação de
agricultores familiares em diversas frentes: resgate de variedades nativas, desenvolvimento
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de processos e produtos, beneficiamento, industrialização, marketing (certificação),
financiamento e comercialização.
Outros pontos nos quais foi verificada a atuação das ONGs se refere à identificação,
desenvolvimento e aplicação de conhecimento voltado ao saneamento básico e à geração de
energia que constituem setores prioritários do Plano Plurianual de Investimentos (PPA)
2004-2007, programa nacional visando a modernização de infra-estrutura. A deficiência
constatada nos setores de energia e saneamento constituem gargalos que podem dificultar o
desenvolvimento do país. A atuação das ONGs nestes setores é moldada pela viabilização
de alternativas tecnológicas de baixo custo para tratamento de esgoto e por esforços
voltados para a diversificação da matriz energética a partir de fontes de energia renováveis.
Passando à capacidade das ONGs para realizar trocas com o ambiente externo, as
parcerias com universidades e institutos de pesquisa nacionais e internacionais
consubstanciam competências relacionais cruciais na criação de inovações tanto para
garantir a aquisição e adaptação de conhecimentos externos quanto para consumir ou captar
recursos, inclusive recursos humanos, insumos e infra-estrutura. As parcerias com estas
instituições

constituem

competências

relacionais

fundamentais

e

devem

ser

necessariamente consideradas no entendimento da inserção e do papel das ONGs na divisão
do trabalho criativo que caracteriza os sistemas de inovação modernos. Enquanto as
parcerias com universidades e institutos de pesquisa foram citados como parceiros por 78%
das ONGs, nas parcerias com empresas esse número ficou em 44%. Na maioria dos casos, a
participação das empresas envolveu aporte de recursos, vindo em seguida, a execução de
tarefas e a utilização de infra-estrutura e material.
As competências relacionais indicam a capacidade de conhecer e escolher parceiros. Elas
englobam ainda a difusão de conhecimentos e aquisição de visibilidade ou reputação. Nas
ONGs estudadas, esta capacidade é mostrada pela criação de uma pulverizada e atuante
rede de parcerias com comunidades locais (público-alvo), órgãos governamentais e outras
ONGs. Verifica-se ainda um intensa capacidade de articulação em redes para interação com
outras ONGs e com o público-alvo: instâncias oficiais (Fóruns e Conselhos de Meio
Ambiente nacional, estaduais ou municipais), de gestão de unidades de conservação e os
comitês de bacia hidrográfica e redes de articulação com outras ONGs.
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Como competência complementar para a atuação em CT&I, examinou-se o perfil
das ONGs com relação à gestão institucional. Através de uma análise multivariada, foram
constatados 3 grupos entre as 61 ONGs entrevistadas: a) um pequeno grupo de 5 ONGs
com graves problemas estruturais; b) 32 ONGs com estrutura intermediária e c) 24 ONGs
com estrutura consolidada. As experiências identificadas refletem a existência de esforços
em termos de capacitação institucional. No entanto, em linhas gerais, as iniciativas nesse
campo são pontuais existindo poucas organizações que lograram obter resultados mais
substanciais efetivados de forma articulada e sistematizada.
Gráfico - Porcentagem das
ONGs segundo posição
nos
aspectos
de
envolvimento com CT&I
(PC: Pesquisa Científica,
DT:
Desenvolvimento
Tecnológico
e
CD:
Capacitação
e
Disseminação)

% ONGs
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Fonte: Pesquisa de Campo.

O Gráfico expõe de forma sintética o resultado da análise agregada das
competências de CT&I. Nota-se que as ONGs possuem competência instaladas nos três
aspectos, especialmente no aspecto Capacitação e Disseminação.
RECOMENDAÇÕES
A elaboração das recomendações decorrentes dos resultados do presente estudo, foi
consubstanciada a partir do mapeamento de demandas e lacunas identificadas. Estas devem
ser consideradas nas políticas de fortalecimento de estratégias de inovação e de organização
dos agentes de CT&I para o estabelecimento de um ambiente institucional favorável a
partir de uma governança de caráter público.
-

Estabelecer critérios para avaliação de projetos consonantes com as especificidades das
ONGs. Agências do Ministério da Ciência e Tecnologia julgam proponentes segundo
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competência científica, equipe técnica, avaliação do caráter científico do projeto,
publicações, mérito tecnológico e estratégico da proposta. No conjunto, os critérios
usuais de avaliação têm constituído fatores de inibição para uma maior presença da
ONGs no acesso a essas fontes uma vez que apresentam perfil de processo e de produto
diferenciados. Assim, no âmbito das agências públicas de fomento à CT&I, o
estabelecimento de critérios para a avaliação de projetos apresentados por ONGs requer
o entendimento das especificidades dessas organizações na realização de atividades de
CT&I de maneira permitir o seu enquadramento nas linhas das agências de fomento;
-

Considerar as ONGs como detentoras de competências específicas e úteis ao
desenvolvimento do sistema de CT&I. O fomento oficial às atividades de CT&I, a
partir do apoio às ONGs, deve ser pensado em termos da discussão sobre os desafios
tecnológicos que se colocam para o país em diversos setores, no qual elas apresentam
competências acumuladas, no sentido de desenvolver tecnologias com menor impacto
ambiental e maior alcance social que contribuam para o uso racional de recursos
naturais;

-

Incorporar o binômio menor impacto ambiental e maior alcance social para nortear a
noção de mérito tecnológico e estratégico dos projetos relacionados a ONGs. A partir
desta lógica, uma demanda que se destaca diz respeito à necessidade de ações que
fomentem a sistematização, articulação e difusão das experiências locais aplicadas com
sucesso pelas ONGs;

-

Apoiar a pesquisa e a cooperação técnico-científica de ONGs com instituições de
pesquisa, com o objetivo principal de transferência dessas tecnologias. Trata-se de
ações de fomento que permitam a manutenção e ampliação do quadro técnico das
ONGs. Uma alternativa a ser discutida diz respeito à concessão de bolsas em diversos
níveis (pesquisadores, estudantes e técnicos de nível médio e superior) para
potencializar a capacidade de viabilizar a aplicação prática e a disseminação do
conhecimento.

-

Apoiar a implantação de infra-estrutura física de ONGs. A existência de mecanismos de
apoio a projetos institucionais de implantação de infra-estrutura física também se
apresenta como uma demanda importante para a estruturação das ONGs;
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-

Apoiar a capacitação de pesquisadores das ONGs em mecanismos de propriedade
intelectual. Propriedade intelectual é instrumento de CT&I e deve ser expandido às
ONGs. O interesse comercial na exploração de recursos naturais - que ganharam um
valor de mercado imenso a partir da biotecnologia - demanda crescentemente
mecanismos de propriedade intelectual e coloca desafios contratuais importantes para
os atores sociais envolvidos. Também é uma forma de evitar a biopirataria;

-

Formular políticas científicas e tecnológicas envolvendo o financiamento das atividades
de pesquisa considerando papéis específicos para ONGs junto a redes que articulem
múltiplas competências para viabilizar inovações, especialmente no que concerne a
atuação próxima aos contextos de aplicação das tecnologias;

-

Dar continuidade ao desenvolvimento e levantamento de indicadores de competências
das ONGs. Há uma demanda de indicadores de CT&I úteis para as organizações e,
particularmente, para os gestores de política de CT&I no sentido de promover a
inserção das ONGs em suas ações a partir do estabelecimento de um ciclo virtuoso de
relações orgânicas entre atividades de CT&I e processos econômicos e sociais.
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Introdução
Ao lado de atividades invariavelmente atribuídas às organizações não governamentais
(ONGs), ligadas ao desempenho de um papel relevante na área de capacitação e
disseminação, sua atuação é identificada ainda na geração e aplicação de conhecimento
científico e tecnológico. Em outras palavras, as ONGs, enquanto agentes de CT&I, atuam
em processos de capacitação, inclusive de quadros científicos, de pesquisa científica, de
desenvolvimento/aperfeiçoamento de tecnologia e de disseminação do conhecimento.
Nestes últimos, destaca-se a atuação em políticas públicas como canal para promoção da
universalização do conhecimento por elas gerado.
O presente estudo, realizado no escopo do Diretório da Pesquisa Privada/Finep, refere-se à
atuação das ONGs em atividades de ciência, tecnologia e inovação enfocando a área
temática Meio Ambiente. Tem-se como objetivo mapear as competências instaladas nas
ONGs procurando analisar sua dinâmica no que diz respeito à produção e aplicação do
conhecimento científico e tecnológico e também à geração de capacitações. As
competências sintetizam a efetividade dos procedimentos de resolução de problemas
específicos a uma organização (Furtado et al., 2003; Salles-Filho et al., 2000; Dosi &
Marengo, 1994).
Em um contexto marcado por avanços e retrocessos no posicionamento de governos e
empresas, em grande medida decorrente da discussão sobre sustentabilidade e padrões de
crescimento econômico, as ONGs têm inserção crescente na concretização de ações para
fazer frente aos problemas socioambientais. Assim, o trabalho em questão contribui para a
caracterização e o entendimento mais amplos da atuação das organizações em questão no
que diz respeito ao desenvolvimento das atividades de CT&I. Um estudo dessa natureza
contribui ainda para o preenchimento de uma lacuna nos trabalhos sobre CT&I cujas
pesquisas concentram-se na atuação das universidades e dos institutos de pesquisa na
geração e aplicação de conhecimento científico e tecnológico e na análise do desempenho
inovador das empresas.
Assim, a despeito de não ser nova a idéia das ONGs como atores na produção de CT&I –
não apenas desempenhando o papel de difusor de tecnologias existentes mas também como
identificadoras e tradutoras de CT&I – há deficiência no conhecimento de como isso se
caracteriza e se processa. O caráter incipiente da bibliografia sobre a temática de CT&I
para organizações sem fins lucrativos sinaliza o caráter fortemente exploratório do presente
estudo o qual objetiva fornecer elementos que contribuam para a caracterização e o
entendimento da atuação das ONGs na produção e difusão do conhecimento científico e
tecnológico.
Cabe ressaltar que números para dimensionar a importância econômica das organizações
sem fins lucrativos vêm sendo recolhidos por órgãos oficiais ligados à elaboração de
estatísticas nacionais em diferentes países. No Brasil, dados do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (IPEA) revelam que o país registra mais de 250 mil organizações nãogovernamentais, que movimentam anualmente cerca de R$ 12 bilhões, empregam 1,2
milhão de pessoas e respondem por 1,5% no produto interno bruto (PIB) nacional (Alvares,
2002).
A unidade de análise do presente estudo, a ONG, é definida a partir do conceito proposto
por Scherer-Warren (1995, p.165), que visa torná-lo adequado à realidade latino-americana,
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ao considerar a historicidade e a funcionalidade das organizações em questão. Trata-se de
organizações formais, privadas, porém com fins públicos, sem fins lucrativos,
autogovernadas, comumente tendo participação de parte de seus membros como
voluntários, objetivando realizar mediações de caráter educacional, político, assessoria
técnica, prestação de serviços e apoio material e logístico para populações-alvo específicas
ou para segmentos da sociedade civil, tendo em vista expandir o poder de participação
destas com o objetivo último de desencadear transformações sociais ao nível micro (do
cotidiano e/ou local) ou ao nível macro (sistêmico e/ou global)1.
A necessidade de ampliar as informações não se vincula exclusivamente ao conjunto das
organizações privadas sem fins lucrativos, mas também ao papel que desempenham em
campos particulares como, por exemplo, meio ambiente (OECD, 2002)2.
Foram selecionadas ONGs que integraram a equipe de projetos selecionados por fontes de
recursos nacionais e internacionais no período 1999-2001. Foram levadas em conta duas
fontes de recursos com incidência mais abrangente — o Fundo Nacional do Meio Ambiente
(FNMA) e Programa Meio Ambiente da United States Agency for International
Development (USAID/Brazil) — e três iniciativas vinculadas especificamente à proteção
da biodiversidade — Programa Nacional de Diversidade Biológica (Pronabio/edital
Probio), do Fundo Brasileiro para Biodiversidade (FUNBIO) e do Programa BiotaFAPESP. Estas últimas fontes estão atreladas a um tema central na agenda ambiental, o que
justificou várias iniciativas apoiadas governamentais para conservação e uso sustentável do
patrimônio genético brasileiro.
A seleção das organizações a partir da sua identificação como participante no
desenvolvimento de projetos financiados por fundos e programas ambientais
aprovisionados, total ou parcialmente, com recursos públicos, deve-se ao papel atribuído às
políticas públicas na regulação das relações entre a atividade econômica e o meio ambiente.
Não se trata, no entanto, de ONGs que tenham necessariamente o foco principal na área
1

As ONGs integram um conjunto mais amplo de organizações privadas sem fins lucrativos, que vem sendo
denominado Terceiro Setor, e ao qual vem sendo atribuída uma importante e crescente força econômica em
vários países. Essa constatação redundou no empreendimento de esforços de pesquisa na geração de uma base
de informações que forneça conhecimentos básicos sobre as referidas organizações de modo inseri-las de
forma consistente no mapa econômico mundial. Existe uma polêmica quanto à conceitualização do Terceiro
Setor, chamado ainda de setor sem fins lucrativos, voluntário ou independente (UNSD, 2002). A profusão
semântica é acompanhada de um debate sobre as dificuldades para a delimitação inerentes à própria
constituição do Terceiro Setor, uma vez que este não responde aos limites impostos pelas funções do Estado,
reconhecidas legalmente, e nem às leis de mercado. A definição adotada pelas Nações Unidas, que pretende
ser uma abordagem universal é a seguinte: “The Nonprofit Sector as consisting of organizations that are notfor-profit and, by law or custom, do not distribute any surplus they may generate to those who own or control
them; are institutionally separate from government; are self-governing; and are non-compulsory” (UNDS,
2002).
2
As organizações privadas sem fins lucrativos não são agrupadas em um único setor econômico. A
metodologia de comparação internacional recomendada pelas Nações Unidas no âmbito do Sistema de Contas
Nacionais propõe a classificação em onze campos de atividades, aqui denominados áreas temáticas, a saber:
Cultura e Recreação; Educação e Pesquisa; Saúde; Assistência Social; Meio Ambiente; Desenvolvimento
Econômico Social e Comunitário; Defesa de Direitos e Advocacy; Filantropia; Ajuda Internacional;
Religiosa; Associações profissionais e Sindicatos. As organizações não governamentais (ONGs) representam
um dos vários tipos de entidades que formam o Terceiro Setor (UNSD, 2002).
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ambiental, embora estas constituam a maioria da amostra, mas de organizações que
abraçaram a causa ambiental, delimitando o que Viola (1992) chama de sócioambientalismo, conforme será visto no capítulo 2.
O critério de seleção potencializa a consecução do objetivo do estudo, mapear
competências de CT&I instaladas na ONGs, ao identificar organizações minimamente
capacitadas para a execução ou colaboração no desenvolvimento de projetos ambientais, o
que está refletido na aprovação destes projetos por fontes financiadoras importantes no
cenário nacional.
A partir dos critérios expostos, foram selecionadas 69 ONGs (Anexo 1), das quais 61 foram
efetivamente entrevistadas, uma teve suas atividades encerradas, uma não teve
disponibilidade para conceder a entrevista na data agendada, cinco não foram localizadas e
uma foi entrevistada, mas não possui existência jurídica no Brasil, sendo que sua atuação
ocorre por intermédio de parcerias locais, e por isso não compõe a base de dados. O Quadro
1 identifica as ONGs entrevistadas e a sua localização.
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Quadro 1 - Lista de ONGs entrevistadas
AGROTEC - Centro de Tecnologia Agro-ecológica de
Pequenos Agricultores (Diorama – GO)
ANDIROBA - Associação Andiroba (Rio Branco –
AC)
APROMAC - Associação de Proteção ao Meio
Ambiente de Cianorte (Cianorte – PR)
AQUASIS - Associação de Pesquisa e Preservação de
Ecossistemas Aquáticos (Caucaia – CE)
AS-PTA - Assessoria e Serviços a Projetos em
Agricultura Alternativa (Rio de Janeiro – RJ)
ASSOCIAÇÃO CAATINGA - Associação Caatinga
(Fortaleza – CE)
BIOMA - Fundação Instituto de Biodiversidade e
Manejo de Ecossistemas da Amazônia Ocidental (Rio
Branco – AC)
CAA-NM - Centro de Agricultura Alternativa do Norte
de Minas (Montes Claros – MG)
CAT - Centro de Assistência Técnica (Governador
Valadares)
CDVALE - Centro de Desenvolvimento do Vale do
Paranapanema (Assis – SP)
CEDAC - Centro de Desenvolvimento, Difusão e
Apoio Comunitário (Campina Grande – PB)
CEPEMA - Fundação Cultural Educacional Popular
em Defesa do Meio Ambiente (Fortaleza – CE)
CI-BRASIL - Instituto Conservation International do
Brasil (Belo Horizonte – MG)
CPI-SP - Comissão Pró-Índio de São Paulo (São Paulo
– SP)
CRIA - Centro de Referência em Informação
Ambiental (Campinas – SP)
CTA-ZM - Centro de Tecnologias Alternativas da
Zona da Mata (Viçosa – MG)
DRÍADES - Instituto Dríades de Pesquisa e
Conservação da Biodiversidade (Ilhéus - BA)
ECOAR - Instituto Ecoar para a Cidadania (São Paulo
– SP)
ECOTRÓPICA - Fundação de Apoio à Vida nos
Trópicos (Cuiabá – MT)
FALA PRETA - Organização de Mulheres Negras (São
Paulo – SP)
FBDS - Fundação Brasileira para o Desenvolvimento
Sustentável (Rio de Janeiro – RJ)
FFT - Fundação Floresta Tropical (Pará – PA)
FUNDAÇÃO EMAS - Fundação Emas (Mineiros – GO)
FUNDAÇÃO MAMÍFEROS AQUÁTICOS - Fundação para
preservação e estudos dos mamíferos aquáticos (Maceió
– AL)
FVA - Fundação Vitória Amazônica (Manaus – AM)
GAIA AMBIENTAL - Centro de Estudos Ecológicos Gaia
Ambiental (Cananéia – SP)
GOLFINHO ROTADOR - Centro Golfinho Rotador
(Fernando de Noronha – PE)
GTA - Grupo de Trabalho Amazônico (Brasília – DF)
IBD - Instituto Biodinâmico (Botucatu – SP)
IDA CEFLURIS - Instituto de Desenvolvimento
Ambiental Raimundo Irineu Serra (Pauini – AM)
IESB - Instituto de Estudos Sócio-Ambientais do Sul
da Bahia (Ilhéus – BA)

IGUAPE REFLORESTA - Associação de Recuperação e
Reposição Florestal da Mata Atlântica (Iguape – SP)
IMAFLORA - Instituto de Manejo e Certificação
Florestal e Agrícola (Piracicaba – SP)
IMAZON - Instituto do Homem e Meio Ambiente da
Amazônia (Pará – PA)
INSTITUTO LARUS - Instituto Larus (Florianópolis
– SC)
INSTITUTO TERRA - Instituto Terra (Aimorés – MG)
INSTITUTO TERRA BRASILIS - Instituto Terra Brasilis de
Desenvolvimento Sócio-Ambiental (Belo Horizonte –
MG)
IPAM Instituto de Pesquisas Ambientais da
Amazônia (Belém – PA)
IPÊ - Instituto de Pesquisas Ecológicas (Nazaré
Paulista – SP)
ISA - Instituto Socioambiental (São Paulo – SP)
ISER - Instituto de Estudos da Religião (Rio de Janeiro
– RJ)
ISPN - Instituto Sociedade, População e Natureza
(Brasília – DF)
NOVOS CURUPIRAS - Grupo de Ação Ecológica Novos
Curupiras (Belém – PA)
ON5DAZUL - Fundação Movimento Ondazul
(Salvador – BA)
PESA5CRE - Grupo de Pesquisa e Extensão em
Sistemas Agroflorestais do Acre (Rio Branco – AC)
POEMAR- Núcleo de Ação para o Desenvolvimento
Sustentável (Belém – PA)
PRÓ –TAMAR - Fundação Centro Brasileiro de
Proteção e Pesquisa das Tartarugas Marinhas (Ubatuba
– SP)
PROAVES - Associação Brasileira para Conservação
das Aves (Brasília – DF)
PROMAR - Fundação Assuntos do Mar (Vitória - ES)
PROTER - Programa da Terra, Assessoria, Pesquisa e
Educação Popular no Meio Rural (Registro – SP)
REDE - Rede de Intercâmbio de Tecnologias
Alternativas (Belo Horizonte – MG)
RURECO - Fundação para o Desenvolvimento
Econômico Rural da Região Centro Oeste do Paraná
(Guarapuava – PR)
SOS AMAZÔNIA - Associação SOS Amazônia (Rio
Branco – AC)
SOS MATA ATLÂNTICA - Fundação Pró SOS Mata
Atlântica (São Paulo – SP)
SPVS - Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e
Educação Ambiental (Curitiba – PR)
TERRAVIVA Centro de Desenvolvimento
Agroecológico do Extremo Sul da Bahia (Itamaraju –
BA)
TNC do Brasil- The Nature Conservancy (Brasília –
DF)
UERÊ - Projeto UERÊ (Rio de Janeiro – RJ)
UNILIVRE - Universidade Livre do Meio Ambiente
(Curitiba – PR)
VITAE CIVILIS - Instituto para o desenvolvimento,
Meio-ambiente e Paz (Brasília – DF)
WWF - World Wildlife Fund (Brasília – DF)
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As ONGs selecionadas compõem um conjunto bastante heterogêneo. A amostra é formada
por organizações distribuídas por todas as regiões do país, com uma concentração no
sudeste, como apontado no Mapa 1, no qual foram plotadas as sedes das ONGs
entrevistadas nos municípios brasileiros.
Mapa 1 – Localização das sedes das ONGs entrevistadas

A maioria das ONGs da amostra (67%) se estabeleceu formalmente na década de 1990. Isto
ocorreu em simultâneo com a institucionalização de uma política ambiental e com o maior
acesso aos programas nacionais e internacionais que aportaram recursos para o
desenvolvimento de projetos ambientais3. De maneira agregada, se o estabelecimento das
ONGs ocorreu principalmente entre 1988 e 1992, a expansão das atividades através da
atuação em unidades regionais, áreas de conservação e áreas experimentais, aconteceu a

3

Apenas 3 organizações foram criadas antes da redemocratização do país, ocorrida em 1985, 17 se
estabeleceram entre 1985 e 1989 e, por fim, 51 ONGs foram criadas a partir de 1990.
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partir de 1996, como é possível verificar no Gráfico 1 no qual as linhas indicam as áreas de
maior inclinação, ou seja, o período de maior expansão da atuação em cada tipo de unidade.
Gráfico 1 – Distribuição das unidades (sede e demais unidades) segundo ano de instalação
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Fonte: Pesquisa de Campo.
Notas: Entre 1978 e 1983 havia uma unidade. As demais unidades se referem a unidade regional, área
experimental, área de conservação e outras.

As ONGs da amostra declararam como principais públicos-alvo: comunidades locais e
comunidades tradicionais (ribeirinhos e quilombolas, dentre outras) (84%), formuladores de
políticas públicas (74%), outras ONGs (67%), pesquisadores (57%) e formadores de
opinião (57%).
Grande parte da atuação das ONGs na área temática Meio Ambiente acontece tendo como
pano de fundo os biomas4: 37% das ONGs da amostra atuam principalmente na Mata
Atlântica e Área Costeira; 25% na Amazônia e 15% nos biomas Cerrado, Caatinga, Zona
de Transição, Campos do Sul e Pantanal e 15% das ONGs atuam de forma focalizada em
mais de um bioma. Apenas 8% das ONGs atuam principalmente com projetos que não se
referem a um bioma específico (Mapa 2)5.

4

Bioma é conceituado como um “amplo conjunto de ecossistemas terrestres caracterizados por tipos
fisionômicos semelhantes de vegetação com diferentes tipos climáticos” (IBGE, 2002, pp.44).
5
A atuação nos biomas foi calculada a partir do quadro dos projetos declarados utilizando-se análise de
correspondência e classificação hierárquica. Mais detalhes sobre o perfil dos projetos e as metodologias
estatísticas utilizadas no Anexo 2.
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Mapa 2 – Distribuição das ONGs segundo biomas foco da atuação

Fonte: Pesquisa de Campo.

No entanto, tomando-se os valores executados pelos projetos executados em cada bioma,
nota-se que os projetos da Amazônia possuem valores mais elevados, pois sua soma é
próxima da Mata Atlântica, onde atuam proporcionalmente mais ONGs. Além disso, no
período houve, no bioma Mata Atlântica, um grande projeto, no valor de 18 milhões, que
envolveu a aquisição de áreas para conservação. Retirado este projeto, o recurso para a
Amazônia destaca-se ainda mais (Gráfico 2).
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Gráfico 2 – Distribuição dos valores executados dos projetos por bioma (em milhões de reais)
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Fonte: Pesquisa de Campo.
Nota: Os valores podem se referir a mais de um bioma.

Uma vez definida a amostra, o estudo foi realizado a partir de dois tipos principais de
levantamentos de dados:
-

Dados secundários obtidos em sites e material bibliográfico que compuseram um
documento pré-campo com a caracterização geral das ONGs da amostra (Rezende e
Silva, 2002)6 e forneceram informações gerais sobre o funcionamento deste tipo de
organização7;

-

Dados primários através de entrevistas estruturadas com as ONGs.

Para a coleta e análise dos dados tomou-se como ponto de partida que a atuação das ONGs
em CT&I não constitui seu foco principal constituindo antes um instrumento para
viabilizara o cumprimento da sua missão ligada à resolução de problemas públicos. A partir
desta premissa, o mapeamento das competências de CT&I das ONGs foi realizado a partir
do cumprimento de quatro passos metodológicos:
1 – conceituação das atividades de CT&I segundo recomendações internacionais
(Manual de Frascati – OECD 1994, Manual de Oslo – OECD 1992, Manual de Canberra –
OECD 1995 e Manual da Unesco 1978);
2 – construção de linhas de atuação das ONGs utilizadas como dimensões analíticas para
abordar o tema do estudo;
3 – identificação das atividades das linhas de atuação, a partir de uma revisão direcionada
da literatura especializada, identificação dos principais procedimentos metodológicos,
embasados em critérios técnicos, para o planejamento e a gestão ambientais, considerando
as questões apontadas na agenda ambiental brasileira.
6

Mais detalhes sobre a construção e análise do dossiê no Anexo 3 - Dossiê das ONGs: elaboração e
finalidades.
7
A lista completa de fontes secundárias encontra-se no Anexo 4 – Fontes secundárias do relatório
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4 – Identificação dos diferentes tipos de resultados das atividades de CT&I.
Com exceção da primeira etapa, nas demais foi tomado como referência as informações
extraídas do dossiê de modo a procurar assegurar uma maior aderência entre as linhas de
atuação e a dinâmica de atuação verificada na área temática.
Este arcabouço orientou a elaboração do questionário8 o qual buscou captar os resultados
de CT&I das ONGs e também competências complementares em relação à capacidade de
alavancar recursos financeiros, recursos humanos, atividades de apoio ligadas à busca da
redução das carências na estruturação de gestão dessas organizações
A partir das entrevistas nas ONGs foi gerada uma base dados prevendo-se duas finalidades
principais: traçar um panorama da atuação de organizações não governamentais —
contemplando o mapeamento do capital humano; das atividades de CT&I, das condições de
infra-estrutura, da competência gerencial, das competências relacionais (parcerias, crucial
no processo de aquisição do conhecimento e infra-estrutura de P&D) —e disponibilizar on
line dados e informações no Portal DPP. Para tanto, optou-se por estruturar uma base de
dados que permitisse a rápida recuperação dessas informações, a consistência dos
cruzamentos analíticos e a manutenção dessa consistência – e de consultas automatizadas –
depois de instaurado um processo contínuo de atualização dos dados via Portal.
Para a apresentação dos resultados obtidos, o relatório encontra-se estruturado em mais
cinco capítulos, além desta introdução. O segundo capítulo trata da organização e análise
dos resultados de CT&I associados à atuação das ONGs e está dividido em 3 seções: a
configuração da área temática Meio Ambiente no Brasil; uma explanação dos passos
metodológicos utilizados no estudo e, finalmente, a caracterização e a análise das atividades
ligadas à formação e capacitação de recursos humanos, à produção, aplicação e
disseminação do conhecimento.
No terceiro capítulo busca-se caracterizar as competências relacionais das ONGs, ligadas à
identificação de parceiros e de outros canais de intercâmbio e divulgação.
No quarto capítulo, procura-se classificar as ONGs segundo sua situação em três aspectos
de CT&I: Pesquisa Científica (PC), Desenvolvimento Tecnológico (DT) e Capacitação e
Disseminação (CD). A partir do estabelecimento de um conjunto de critérios, foi aplicada
uma metodologia para determinar o perfil e a posição relativa de cada ONG quanto a seu
envolvimento em atividades de CT&I segundo os três aspectos referenciados.
No quinto capítulo são tratadas características da amostra, referentes aos itens
financiamento e situação orçamentária, recursos humanos, infra-estrutura e fortalecimento
institucional. Estes itens são tratados individualmente e depois retomados em conjunto a
partir de uma metodologia para determinar o perfil das ONGs com relação à gestão. Por
fim, o perfil de gestão das ONGs é relacionado com a sua posição em relação às
competências de CT&I.
No sexto e último capítulo são tecidas as considerações finais procurando-se sintetizar os
principais resultados do estudo, situar as competências das ONGS em áreas estratégicas
para o desenvolvimento do país e, por último, apresentar recomendações.

8

O roteiro de entrevista encontra-se Anexo 5.
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2. Atuação em CT&I
A agenda ambiental do país destaca como temas prioritários: Extensão Florestal, Gestão
Integrada de Áreas Protegidas, Manejo Sustentável da Flora e da Fauna, Uso Sustentável
dos Recursos Pesqueiros, Educação Ambiental, Amazônia Sustentável, Qualidade
Ambiental e Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Este conjunto de temas conforma um
vasto e complexo leque de demandas para a pesquisa científica e tecnológica e que deve ser
considerada no entendimento das particularidades da interação histórica entre as ONGs
ambientalistas e as instituições de pesquisa relacionado à fundamentação técnico-científica
da atuação na área ambiental. Além disso, encontram-se instaladas nas ONGs competências
para a geração subsídios técnicos de manejo para atender as atividades econômicas
ecologicamente sustentáveis.
Este capítulo trata-se de caracterizar as ONGs como agentes de CT&I a partir do
mapeamento da sua atuação na geração de capacitações, na produção e aplicação prática de
conhecimento ou inovação e na disseminação de conhecimento. Está dividido em três
seções. A primeira trata da configuração da área temática Meio Ambiente no Brasil,
retomando a consolidação das ONGs ambientalistas, a conformação do ambiente
institucional e as agendas internacional e nacional na área ambiental. A segunda parte trata
da identificação das linhas de atuação como recurso analítico para realizar a adaptação dos
conceitos e da linguagem convencional de CT&I para analisar atividades das ONGs. E a
terceira parte aborda os resultados de CT&I vinculados à atuação das ONGs.

2.1. Configuração da área temática
O propósito desta seção é fazer uma caracterização geral e sucinta da área temática meio
ambiente. Para isso, busca-se abordar aspectos históricos, com enfoque na evolução do
marco regulatório, considerando o processo de aparelhamento do Estado e o
estabelecimento do marco legal da política nacional do meio ambiente. Em um segundo
momento, afim de vislumbrar as questões prioritárias para pesquisa e desenvolvimento em
meio ambiente, atentar-se para a inserção das ONGs da amostra em relação às questões
prioritárias das agendas ambientais internacional e nacional.
2.1.1. CONSOLIDAÇÃO

DAS

ONGS

AMBIENTALISTAS E EVOLUÇÃO DO CONTEXTO

INSTITUCIONAL

A origem das ONGs ambientalistas no Brasil se confunde com a consolidação do
movimento ambientalista no país. Estas organizações nasceram no processo de
institucionalização do referido movimento.
Até os anos 70, a temática ambiental não estava difundida na opinião pública nacional.
Havia pouquíssimas entidades que tratavam da proteção do meio ambiente e, em geral,
tinham origem estrangeira e com atuação bastante limitada (ex: Fundação Brasileira para
Conservação da Natureza - FBCN, criada em 1953).
A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo
no ano de 1972, repercutiu muito pouco na opinião pública brasileira. O Brasil, ao lado da
China, co-liderou uma aliança de países periféricos contrários ao reconhecimento da
problemática ambiental. A política econômica nacional empenhava-se em atrair todo tipo
de indústrias, inclusive as poluidoras que começavam a enfrentar dificuldades de aprovação
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nos países do norte. O modelo econômico vigente baseava-se na depleção dos recursos
naturais, considerados infinitos, em sistemas industriais poluidores e na exploração de mãode-obra barata e desqualificada (Viola, 1992).
Para atenuar a imagem internacional negativa que o Brasil tinha criado em Estocolmo, foi
criada, em 1973, a Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA), o primeiro organismo
ambiental de ação nacional, subordinada ao Ministério do Interior. Entretanto, o Estado
brasileiro acabava por definir a problemática ambiental como controle de poluição
industrial e preservação de algumas amostras de ecossistemas naturais.
Ao longo dos anos 70, houve um aumento do número de grupos ambientais com o perfil de
denúncia e combate à degradação ambiental. Estes grupos se concentravam principalmente
no Sul e Sudeste do país e em geral surgiram em torno de uma causa pontual9. Ao lado
deste movimento, houve uma crescente participação da comunidade científica, tida como
crucial para fundamentar com argumentos técnicos-científicos a atuação dos ambientalistas
e levar a cabo estas denúncias na mídia.
Na década de 80, houve um considerável crescimento de entidades ambientalistas. No
entanto, foi alta também a taxa de mortalidade destes grupos (diversos grupos não
suportaram mais de um ano de existência). A principal causa desta insuficiência, conforme
Viola (1992), foi a falta de uma estruturação organizacional. Ainda assim, o aumento do
número de grupos ambientais com mais de um ano de existência passou de 40, em 1980,
para 400, em 1985 nos estado de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina.
As associações dessa fase fundacional do ambientalismo podem ser caracterizadas da
seguinte forma: tiveram seu núcleo variando entre 3 a 20 pessoas e entre 50 a 200 afiliados,
podendo alcançar 1000. Formaram-se inicialmente sem uma estrutura jurídica, que viria a
se consolidar depois de um ou dois anos de atuação. Outra característica era a presença de
uma ou duas pessoas que se destacam na entidade, ou pelo envolvimento e dedicação, ou
ainda pelo prestígio político e por deterem contatos que facilitavam o acesso aos meios de
comunicação e aos órgãos governamentais. No início da formação de tais associações,
houve um predomínio de integrantes com terceiro grau e uma minoria de estudantes.
Tratavam-se de pessoas que tinham uma renda acima da média brasileira e o número de
homens superava o de mulheres. Como um resultado geral, nesta etapa do ambientalismo
brasileiro, a degradação ambiental foi infimamente reduzida. Todavia, o grau de percepção
dos problemas ambientais foi ampliado na sociedade como um todo.
Neste período, predominou no ambientalismo brasileiro uma visão estreita de problemática
ambiental, pois se restringia basicamente a combater a poluição e proteger ecossistemas
naturais. Questões como uso racional dos recursos naturais, crescimento populacional, a
justiça social e desenvolvimento econômico estavam ausentes.
Passando para o terreno legislativo, houve a consolidação de propostas importantes para o
meio ambiente: leis dispondo de novas tipologias de Unidades de Conservação (áreas
naturais protegidas) e a lei dispondo sobre a Política Nacional de Meio Ambiente – PNMA,
sancionada em 1981, que estabeleceu a base legal para a execução da política ambiental.
Respaldados no marco legal referenciado, foram criados o Sistema Nacional de Meio
9

Como exemplos têm-se os movimentos contra o projeto de construção do aeroporto de Caucaia do Alto
(SP), a devastação da Amazônia, a construção de usinas nucleares, a deterioração sócioambiental em Cubatão
(SP) e a manifestação para salvar as “Sete Quedas” do Rio Paraná.
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Ambiente (SISNAMA) e seu órgão consultivo e deliberativo, o Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA) com representantes de ministérios, de entidades setoriais da
administração federal, de órgãos da administração estadual e municipal, de entidades de
classe e de organizações não governamentais.
O texto da PNMA foi considerado um avanço na história do meio ambiente no Brasil,
demonstrando um amadurecimento das classes políticas com as questões ambientais. A lei
foi vista, então, como um importante instrumento de amadurecimento e consolidação da
política ambiental no país.
Na segunda metade da década de 80, as organizações ambientalistas partiram para a busca
da institucionalização e, também, sua atuação passou a estar ancorada no conceito de
desenvolvimento sustentável10. Houve um crescimento no número de entidades
ambientalistas, embora não tão acelerado como na primeira metade da década de 80. O
número de entidades com mais de um ano de existência que, em 1985, era de 400, passou
para 700, em 1989. A principal diferença no conjunto de entidades deste período foi o grau
de profissionalização em um segmento que previamente era caracterizado pela existência
de associações informais e amadoras, que agiam mais por envolvimento à causa e não se
preocupavam com a formalização/institucionalização das suas entidades. Houve
investimento em um corpo técnico e administrativo, avanços em termos da sistematização
na captação de recursos financeiros e busca de definição do foco da atuação. Ocorreu
também uma disseminação destas organizações nas regiões Centro-Oeste (exceto para
Brasília), Norte e Nordeste, embora a maior concentração permanecesse no Sul, Sudeste e
no Distrito Federal.
O objetivo da denúncia da degradação ambiental, papel que impulsionou as organizações
ambientalistas em um primeiro momento, foi suprimido pelo objetivo central da afirmação
de uma alternativa viável de conservação ou restauração do ambiente danificado. O corpo
técnico oscilava entre cinco e 50 pessoas. Os recursos financeiros provinham de quatro
fontes financiadoras: fundos repassados de organizações do países desenvolvidos, doações
da classe alta e média brasileira, de membros associados e contratos com agências
governamentais. Além disso, outros movimentos sociais abraçaram a causa ambiental
delimitando o que Viola (1992) chama de sócio-ambientalismo11.
A partir de 1986, após a redemocratização do país, a Secretaria Especial de Meio Ambiente
alterou o padrão de atuação: (i) viabilizou o funcionamento do Conselho Nacional de Meio
Ambiente, órgão de caráter multissetorial constituído por representantes estatais e da
sociedade civil e implantado de forma restrita em 1984, o qual passou a cumprir papel
normativo e avaliador; (ii) passou a promover a disseminação da problemática ambiental
pelo conjunto de estrutura do Estado e a estimula o debate sobre a relação entre
desenvolvimento e meio ambiente; (iii) passou a promover a interação entre as agências
ambientais estatais e a comunidade científica; (iv) passou a apoiar a interação entre as
agências ambientais estaduais. No entanto, a SEMA manteve posição periférica na estrutura
10

Desenvolvimento sustentável é definido como desenvolvimento que atende às necessidades das gerações
atuais sem comprometer a capacidade de as futuras gerações terem suas próprias necessidades atendidas
(World Commission on Environment and Development, 1987).
11
Entre eles destacam-se: movimento dos atingidos pelas barragens, seringueiros, movimentos indígenas, dos
trabalhadores rurais sem terra, de mulheres, de bairros, pacifista, de defesa do consumidor, pela saúde
ocupacional, estudantil e grupos para o desenvolvimento do potencial humano (acupuntura, homeopatia, ioga,
tai-chi-chuan, escolas alternativas).
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do Estado e os resultados da sua atuação mostraram baixo nível de eficiência face à
magnitude dos problemas ambientais no país.
Em 1988, foi promulgada a nova Constituição da República Federativa do Brasil que tem
seu capítulo 6 (do Título VIII – Da Ordem Social) dedicado ao meio ambiente. Foi a
primeira constituição brasileira a dar destaque à questão ambiental.
Em 1989, no auge das críticas nacionais e internacionais à gestão ambiental no Brasil,
provocadas principalmente pelas queimadas na Amazônia e pelo assassinato de um líder
comunitário, Chico Mendes, da Amazônia, foi criado o Instituto Brasileiro de Meio
Ambiente e Recursos Naturais (IBAMA), resultado da fusão da SEMA com órgãos federais
dedicados à pesca, florestas e borracha. Isso implicou em uma reforma conceitual e
organizacional na definição da problemática ambiental já que, pela primeira vez, associouse proteção ambiental com o uso conservacionista de recursos naturais.
O tema desenvolvimento sustentável assumia cada vez mais voz no discurso ambientalista
brasileiro. O movimento ambiental não podia mais ficar avesso aos problemas econômicos
do país e, com isso, ameaçar a influência adquirida em diversos setores da população.
O processo de disseminação da problemática consolidou mais dois setores societais: a
comunidade científica, grupos e instituições científicas que realizam pesquisas sobre meio
ambiente, e um reduzido setor de gerentes e do empresariado que inserem uma preocupação
ambiental em seus processos produtivos.
Em 1992, o Brasil sediou a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento, que ficou conhecida como Rio–92, promovida e patrocinada pela
Organização das Nações Unidas (ONU) com a participação de 179 países. Isso provocou
um importante impulso no ambientalismo brasileiro. A problemática ambiental foi
reconhecida oficialmente pela sociedade e os ambientalistas avançaram na ocupação de
espaço como atores sociais importantes. Às vésperas da realização da ECO-92, o Fórum
brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para o Desenvolvimento Sustentável tinha
realizado sete encontros plenários nacionais visando se preparar para o evento e contava
com cerca de 1200 organizações. O diálogo e a formação de redes internacionais
assumiram outro patamar, desde 1990, com a participação de representantes do
ambientalismo brasileiro em diversos foros internacionais. Além disso, a agenda ambiental
foi ampliada grandemente, como será apontado adiante.
Viola et al (1997) analisam com desânimo os resultados da ECO-92. Das três conferências
que ocorreram simultaneamente, a primeira, UNCED, foi considerada, por estes autores,
um fracasso se comparada com a ambiciosa agenda convocatória. A segunda, o Fórum
Global, foi visto como um sucesso do ponto de vista de confraternização de representantes
de ONGs de quase todo o mundo e um fracasso no tocante ao seu impacto sobre a
conferência oficial dos governos. A postura de desconfiança e confronto com os governos
dificultou o discernimento por parte das ONGs entre reformistas e conservadores.
Finalmente, o terceiro evento, a reunião do Bussiness Council for Sustainable Development,
foi considerado um sucesso se avaliada sob a perspectiva do importante grupo empresarial
que se debruçou, durante os dois anos que antecederam à Conferência, sobre a temática
desenvolvimento e meio ambiente. Contudo, não se pode desprezar a diferença entre a
retórica para a orientação em direção ao desenvolvimento sustentável e o cotidiano que leva
em conta as considerações convencionais de rentabilidade econômica. O maior avanço, de
acordo com autores supracitados, ocorreu no plano simbólico e de conscientização, tendo o
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conceito de sustentabilidade ambiental adquirido um peso extraordinário como princípio de
legitimidade da questão ambiental no mundo contemporâneo. A ECO-92 fez com que o
ambientalismo brasileiro se expandisse e se consolidasse ideologica e organizacionalmente.
Porém, levou-o também a superdimensionar suas capacidades e possibilidades reais.
Quanto ao posicionamento do governo nos anos 1990, a atuação do IBAMA na
implementação da PNMA teve como desafio o desenvolvimento do planejamento e da
gestão ambiental, o que demandou a reestruturação do aparelho de Estado. As mudanças de
paradigmas para o setor ambiental passou a exigir transformações de velhos hábitos e a
substituição de estruturas burocráticas por organizações mais flexíveis e adaptáveis ao
momento real. Para isso, foram detectados três fatores a serem considerados: criatividade,
fortalecimento institucional, motivação e formação de pessoal para a gestão ambiental.
Explicitou-se como fundamental a capacitação do gestor do meio ambiente com técnicas de
administração de planejamento, organização, coordenação, direção.
Destacou-se, assim, a necessidade de instrumentalizar o processo organizacional do setor
ambiental, a partir da ampliação de convênios com entidades civis organizadas – ONGs,
contratação de consultores especializados, parcerias com universidades. Ou seja, o
estabelecimento de pactos políticos entre o IBAMA e os Estados para parcerias e gestão
descentralizada e compartilhada envolvendo o setor privado, entidades civis organizadas e a
comunidade, de maneira a formar equipes de trabalho para discutir, propor e difundir idéias
pelo país. O grande mérito dessa sinalização de descentralização do setor ambiental foi
permitir a integração entre o Poder Público, entidades civis organizadas e iniciativa privada
nas questões ambientais.
Assim, a institucionalização da gestão ambiental apresentou, a partir dos anos 1990, avanço
significativo em relação à criação de mecanismos de participação da sociedade civil em
alguns fóruns consultivos e decisórios do país12.
Nesse período, muitas ONGs concretizaram parcerias com os três níveis de governo e,
quiçá, por esta razão, tenham-se tornado mais sensíveis a uma ampla gama de atores e de
interesses de diferentes áreas, uma vez que as fontes de financiamento deixaram de ser
quase que exclusivamente internacionais e passaram a incorporar cada vez mais fontes
domésticas.
A reestruturação do aparelho estatal ligado à elaboração e implementação da política
ambiental foi acompanhado de avanços no arcabouço legal13.

12

Experiências de participação institucionalizada, como o Conselho Nacional de Meio Ambiente
(CONAMA), de caráter deliberativo, ou processos de consulta nacional, como foi a construção da Agenda 21
Brasileira, reforçam a tendência de que passou a existir um espaço maior para a participação da sociedade
civil.
13
A lei, No 9.985, de 18 de julho de 2000, que estabeleceu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação
(SNUC), forneceu base legal para um melhor gerenciamento da biodiversidade. Com relação ao
Desenvolvimento Urbano, houve avanços na legislação com a aprovação do Estatuto da Cidade, que tornou
possível a permissão para a intervenção dos governos locais nas áreas periféricas, e a Política Nacional de
Resíduos Sólidos, em trâmite no Congresso Nacional. A aprovação da Lei nº 9.433, de 8/1/97, chamada de
Lei das Águas, estabeleceu a Política Nacional de Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos a fim de criar um novo arcabouço legal para o gerenciamento adequado
dos recursos hídricos no país. Lei de crimes ambientais, estabeleceu sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.
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Entretanto. aos avanços significativos na legislação para a gestão ambiental se contrapõe a
fragilização dos meios de implementação da política ambiental. Há uma carência de
recursos para a adequada atuação de órgãos públicos fundamentais à gestão ambiental.
Nesse sentido, as condições gerais da economia foram desfavoráveis à solução dos
problemas ambientais, tendo em vista a severidade do ajuste fiscal e a carência crônica de
recursos, que deixaram o setor público debilitado para investir na recuperação do meio
ambiente, mas também no cumprimento de suas funções legais mínimas de supervisão,
coordenação, fiscalização e controle.
Resumidamente, a avaliação da política ambiental brasileira mostrou avanços inegáveis na
legislação, na evolução do aparato institucional e na criação de espaços para participação da
sociedade civil organizada. Porém, apresenta uma vulnerabilidade importante vinculada às
dificuldades para a implementação prática das políticas públicas. Os principais problemas
que explicam esse quadro são: a subordinação da implementação da política a
considerações de natureza conjuntural; a fraca integração inter e intragovernamental e a
escassez de recursos financeiros e de recursos humanos qualificados.
A política ambiental apresenta forte orientação para instrumentos de regulação direta
visando o controle e comando e prevendo penalidades legais aos infratores. Assim são raros
os exemplos de aplicação de instrumentos econômicos ou mecanismos de mercado - taxas
nacionais de reposição florestal (cota árvore) e tarifas de esgoto por nível de poluição
industrial – que apresentam como pontos positivos a geração de receitas, baixos custos
administrativos e incentivo à produção de tecnologia limpa (taxas, tarifas, certificados).
Essa política ambiental apresenta caráter mais corretivo e menos preventivo concentrando
esforços na redução dos níveis de poluição e tendo forte dependência dos recursos públicos
para o exercício das ações de regulação.
2.1.2. FONTES DE FINANCIAMENTO E

AFLUXO DE RECURSOS PARA PROJETOS AMBIENTAIS

O período inaugurado na década de 1990 foi marcado pela ampliação do número de fontes
e do montante de recursos financeiros para o desenvolvimento de projetos ambientais, com
destaque para a consideração das organizações não governamentais como um dos usuários
preferenciais com relação ao acesso aos recursos (Brito & Câmara, 1999).
Parcerias com ONGs dedicadas à causa ambiental, com a participação popular, são tidas
como importantes na implementação da política ambiental no sentido de transformar as
intenções da lei em ações concretas. Seja para cuidar de programas de educação ambiental
para conscientizar a população sobre o meio ambiente e trabalhar na solução dos problemas
ecológicos, seja para denunciar agressões ao meio ambiente, para combater o tráfico de
animais silvestres, desenvolver projetos para restauração de áreas degradadas,
assoreamento de rios, para transformação de determinadas estradas em Estradas Parques,
saneamento básico, apresentar projetos junto a instituições como o FNMA (Fundo Nacional
de Meio Ambiental) e outras financiadoras do meio ambiente, como o Banco Mundial, o
Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) e a Sociedade Alemã de Cooperação Técnica (GTZ),
buscando a liberação de recursos para execução de projetos ambientais nos quais as ONGs
são proponentes ou executoras.
Ainda com relação à oferta de financiamento, o apoio de agências internacionais ao Brasil
aparece como sendo de fundamental importância para a área ambiental. Em 1990, o Banco
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Mundial firmou um acordo de empréstimo com o governo brasileiro da ordem de US$ 117
milhões com o objetivo de promover a proteção das mais importantes áreas de conservação
do país, a proteção de ecossistemas eminentemente ameaçados e o fortalecimento
institucional da estrutura reguladora do setor ambiental. Criou-se o Programa Nacional do
Meio Ambiente, visando proporcionar a consolidação do Sistema Nacional do Meio
Ambiente (SISNAMA), através dos seguintes componentes: desenvolvimento institucional,
proteção de ecossistemas e unidades de conservação. No âmbito desse último componente,
houve a contribuição financeira do governo da Alemanha através do KfW e GTZ, com
apoio e assessoramento à Diretoria de Ecossistemas do IBAMA visando a capacitação
técnica e gerencial necessária para a execução de um projeto dessa ordem.
No final da década de 1990, o balanço sobre o afluxo de recursos indicava que a maior
parte dos recursos externos provém de poucas fontes, notadamente de agências multilaterais
como o BIRD, BID e Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento (PNUD).
Doações e recursos de cooperação bilateral também integram este quadro, sendo os maiores
doadores bilaterais a Alemanha, Reino Unido, Canadá e Estados Unidos. Os recursos
externos são invariavelmente destinados ao financiamento de atividades a serem
desenvolvidas na Amazônia, sobretudo para proteção e conservação dos recursos naturais
privilegiando a participação das populações locais na execução dos projetos. No entanto, o
apoio dos doadores internacionais não está articulado por uma estratégia de ação integrada
para a região. A despeito dos progressos na concretização de instrumentos de apoio
financeiro às ações de meio ambiente, a falta de recursos para implementar projetos
ambientais permanece como um dos grandes entraves para o IBAMA e os órgãos estaduais
de meio ambiente OEMAs14.
O Quadro 2 sintetiza as principais fontes de recursos acessadas pelas ONGs no
desenvolvimento de projetos ambientais.

14

Cabe acrescentar que as fontes de financiamento como o Programa Nacional de Meio Ambiente - PNMA,
através dos Projetos de Execução Descentralizados – PED, e o Fundo Nacional de Meio Ambiente - FNMA
enfrentam dificuldades para assegurar a eficiência no apoio financeiro para a área ambiental, seja pela falta de
pessoal na execução das atividades internas, seja pelas exigências burocráticas, ou pela qualidade dos projetos
apresentados que não atendem aos critérios estabelecidos pelo Ministério do Meio Ambiente. Outros fatores
restritivos, relacionados às condições de financiamento, dizem respeito à situação fiscal do país e às provisões
orçamentárias, ou ao não cumprimento das exigências por parte dos estados e municípios, entre outras que
dificultam a liberação de recursos para apoiar financeiramente os projetos de proteção ambiental que visem ao
uso racional e sustentável dos recursos naturais para melhoria da qualidade de vida das populações (Brito E
Câmara, 1999).
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Quadro 2– Principais fontes de recursos acessadas pelas ONGs no desenvolvimento de
projetos ambientais
Ministério do Meio ambiente
Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA)

Ano de criação:1989
Objetivo: Contribuir, como agente financiador, e por meio da participação social para a implementação da
Política Nacional do Meio Ambiente. Atua apoiando iniciativas da sociedade civil e de órgãos governamentais que
promovem a recuperação e a conservação do ambiente e a melhoria da qualidade de vida da população
brasileira.
Usuários: Instituições públicas pertencentes à administração direta ou indireta, em seus diversos níveis
(federal, estadual e municipal); Instituições privadas brasileiras sem fins lucrativos, que possuam atribuições
estatutárias para atuar em áreas do Meio Ambiente, identificadas como: Organização Não Governamental
(ONG); Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP); Organização de Base (associações de
produtores, de bairro ou outras).
Fontes de Recursos: dotações orçamentárias da União, doações, contribuições e outras fontes.
Fonte: http://www.mma.gov.br/fnma/ em 29/07/03
Secretaria de Coordenação da Amazônia
Ano de criação: 1993
Objetivo: Implementar as políticas difundidas por esse Ministério para a Região Amazônica e exercer as
atividades de secretaria-executiva do Conselho Nacional da Amazônia Legal – CONAMAZ, presidido pelo
Presidente da República e composto por todos os Ministros e Governadores dos 9 estados da Amazônia Legal.
A Secretaria da Amazônia tem suas ações voltadas para reverter a degradação ambiental da região, valorizando
alternativas produtivas e novas tecnologias, que geram renda e asseguram melhores condições de vida para a
sociedade regional implicando em menores impactos ambientais. Essas atividades fundamentam-se em uma
conscientização cada vez maior da importância dos princípios do desenvolvimento sustentável.
Usuários: sociedade e setor produtivo
Fonte de recursos: recursos federais (ministério do meio ambiente)
Fonte: http://www.mma.gov.br/port/sca/index.cfm em 25/09/03
Programa Nacional de Diversidade Biológica (PRONABIO)
Ano de criação: 1994
Objetivo: Promover parceria entre o Poder Público e a sociedade civil na conservação da diversidade biológica,
utilização sustentável dos seus componentes e repartição justa e eqüitativa dos benefícios decorrentes dessa
utilização, sendo, portanto, o principal instrumento para a implementação da Convenção sobre Diversidade
Biológica no país através da Política Nacional da Biodiversidade.
Usuários: não disponível
Fonte de recursos: não disponível
Fonte: http://www.mma.gov.br/port/sbf/chm/pronabi2.html em 29/09/03
Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira (PROBIO)
Ano da criação: 1996
Objetivo: Apoiar o Governo Federal na concretização de iniciativas de conservação e utilização sustentável da
diversidade biológica brasileira, identificando ações prioritárias; e estabelecer diretrizes e conceder recursos
financeiros para apoiar o Governo e a Sociedade na tomada de decisão sobre políticas de conservação e
utilização sustentável da diversidade biológica brasileira, propiciando a parceria entre os setores público e
privado na execução de subprojetos demonstrativos inovadores, e de produção e divulgação de informações.
Usuários: entidades do setor público e privado (ONGs, Universidades, Fundações de apoio à Universidade,
Fundações, Empresa Pública de Direito Privado) que possuíram seu projeto aprovado segundo os critérios
estipulados no Manual do Probio.
Fonte de recursos: Fundo para o Meio Ambiente Mundial - GEF e recursos de contrapartida do Tesouro
Nacional.
Fonte http://www.mma.gov.br/biodiversidade/probio.html em 29/09/03
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Secretaria de Qualidade Ambiental

Ano de criação: 1999

Objetivo: Propor políticas e normas, definir estratégias, implementar programas e projetos, nos temas
relacionados com: a política ambiental urbana; as diferentes formas de poluição, degradação ambiental e riscos
ambientais; os resíduos danosos à saúde e ao meio ambiente; a avaliação de impactos ambientais e o
licenciamento; o monitoramento da qualidade do meio ambiente; o ordenamento territorial; a gestão integrada
dos ambientes costeiro e marinho.
Usuários: não disponível
Fonte de recursos: recursos federais
Fonte: http://www.mma.gov.br/port/sqa/index.cfm em 25/09/03

Global Environmental Facility (GEF)
Ano da criação: 1990
Objetivo: Auxiliar os países em desenvolvimento na implementação de projetos que buscassem soluções para
as preocupações globais em relação à proteção dos ecossistemas e à biodiversidade.
Usuários: Países em desenvolvimento, o Ministério das Relações Exteriores (MRE) e a Secretaria de Assuntos
Internacionais (SEAIN) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP) são, respectivamente, os
pontos focais político e operacional do GEF no Brasil.
Fonte de recursos: não disponível
Fonte:http://www.mct.gov.br/Fontes/internacionais/GEF/Default.htm em 29 de julho de 2003
Programa de Pequenos Projetos (PPP)
Ano de criação: 1995
Objetivo: O PPP foi criado para apoiar projetos de organizações não governamentais e associações
comunitárias interessadas em desenvolver ações que promovam meios de vida sustentáveis na região do
Cerrado. O PPP financia pequenos projetos, no valor máximo de US$ 30 mil, com até dois anos de duração. que
abordem as áreas focais e programas operacionais do GEF e que, ao mesmo tempo, resultem na melhoria da
qualidade de vida das populações envolvidas. O PPP focaliza as inter-relações entre grupos locais e seu meio
ambiente e a promoção de meios de vida sustentáveis.
Usuários: organizações não governamentais ou de base comunitária, legalmente constituídas ou não que
abordem as áreas focais e programas operacionais do GEF e que, ao mesmo tempo, resultem na melhoria da
qualidade de vida das populações envolvidas.
Fonte de Recursos: Países membros das nações unidas via PNUD e GEF.
Fonte: http://www.arvore.com.br/artigos/arquivos/ Programa_de_Pequenos_Projetos_ppp.doc
em 29/07/03
Programa Piloto para Proteção das Florestas Tropicais (PP/G7)
Ano da criação: 1997
Objetivo: Fortalecer e maximizar os benefícios ambientais das florestas tropicais brasileiras, de maneira
compatível com o desenvolvimento do país promovendo e disseminando conhecimentos científicos e
tecnológicos relevantes à conservação e ao uso racional dos recursos naturais da Amazônia e Mata Atlântica.
Usuários: MMA, Ibama, organizações estaduais de meio ambiente (OEMAS), ONGs, instituições acadêmicas,
instituições de pesquisa, comunidades locais, setor privado.
Fonte de recursos: países membros do grupo dos 7 através do Fundo Fiduciário das Florestas Tropicais/Banco
Mundial
Fonte http://www.mct.gov.br/prog/ppg7/Default.htm em 29/07/03
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Programa Meio Ambiente da Agência Norte Americana para o Desenvolvimento Internacional
(USAID)
Ano de criação: 1990
Objetivo: Fomentar políticas públicas, programas, projetos e ações que visem o crescimento econômico e o
desenvolvimento social da Nação. A Missão da USAID no Brasil prioriza duas grandes áreas programáticas: meio
ambiente, onde se enfoca a preservação da biodiversidade, mudança climática global e energias renováveis, e
saúde, onde se prioriza a prevenção ao HIV/Aids e a atenção a crianças e adolescentes em situação de risco.
Usuários: organizações voluntárias privadas, organizações indígenas, universidades, Agências Internacionais,
governos de vários países, agências governamentais americanas, empreendedores norte americanos.
Fonte de Recursos: do orçamento nacional dos EUA.
Fonte: http://www.usaid.gov/ em 29/07/03

Fundo Estadual de Recursos Hídricos de São Paulo (FEHIDRO)
Ano de Criação: 1991
Objetivo: Destina-se a dar suporte financeiro à Política Estadual de Recursos Hídricos.
Usuários: pessoas jurídicas de direito público, da administração direta ou indireta do Estado e dos Municípios;
concessionários de serviços públicos, nos campos de saneamento, meio ambiente e de aproveitamento múltiplo
de recursos hídricos; pessoas jurídicas de direito privado usuárias de recursos hídricos; consórcios
intermunicipais regularmente constituídos.
Fonte de Recursos: recursos do Estado e dos Municípios destinados por disposição legal; transferências da
União ou de Estados vizinhos, destinados à execução de planos e programas de recursos hídricos de interesse
comum; compensação financeira que o Estado receber em decorrência dos aproveitamentos hidroenergéticos
em seu território; resultado da cobrança pela utilização de recursos hídricos; empréstimos, nacionais e
internacionais, e recursos provenientes da ajuda e cooperação internacional e de acordos intergovernamentais;
retorno das operações de crédito contratadas, com orgãos e entidades da administração direta e indireta do
Estado e dos Municípios, consórcios intermunicipais, concessionárias de serviços públicos e empresas privadas;
produtos de operações de crédito e os rendimentos provenientes da aplicação de seus recursos; resultados de
aplicações de multas cobradas dos infratores da legislação de águas; recursos decorrentes do rateio de custos
referentes a obras de aproveitamento múltiplo, de interesse comum ou coletivo; doações de pessoas físicas ou
jurídicas, públicas ou privadas, nacionais, estrangeiras ou multinacionais e recursos eventuais.
Fonte:http:www.sigrh.sp.gov.br/sigrh/basecon/lrh2000/le/decretos/06_DECRETO_n_37300_de_25_de_agosto
_de_1993.htm em 29/07/03 em 29/07/03

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio)
Ano da criação: 1995
Objetivo: Complementar as ações governamentais para a conservação e o uso sustentável da diversidade
biológica do país, em consonância com a Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), de âmbito mundial, e o
Programa Nacional da Diversidade Biológica (Pronabio), através da operação de um fundo para apoio financeiro
e material. Apoiar projetos de conservação e uso sustentado da biodiversidade nos vários biomas brasileiros:
Cerrado, Mata Atlântica, Floresta Amazônica, Pantanal e Caatinga
Usuários: Agentes públicos e privados, sempre realizando as chamadas para projetos através de editais. O
Fundo tem como clientelas-alvo o empresariado que atua no país, organizações não-governamentais com
projetos pertinentes à conservação e ao uso sustentado da biodiversidade, e as comunidades locais beneficiárias
dessas ações.
Fonte de recursos: Fundo para o Meio Ambiente Global (GEF - Global Environmental Facility), no valor
aproximado de US$20 milhões, e outras empresas e instituições que tenham interesse em se associar aos
esforços pela conservação da diversidade biológica e seu uso sustentável no Brasil.
Fonte http://www.funbio.org.br/ em 29/09/03
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Programa de Pesquisas em Caracterização, Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade do
Estado de São Paulo - O Instituto Virtual da Biodiversidade (BIOTA-FAPESP)
Ano de criação: 1999
Objetivo: Inventariar e caracterizar a biodiversidade do Estado de São Paulo, definindo os mecanismos para
sua conservação, seu potencial econômico e sua utilização sustentável.
Usuários: pesquisadores vinculados principalmente a universidades paulistas.
Fonte de Recursos: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.
Fonte: http://www.biota.org.br/ em 29/07/03
Agência Nacional das Águas (ANA)
Ano de Criação: 2000
Objetivo: Implantação da Política Nacional de Recursos Hídricos e da Lei das Águas, de 1997, que disciplina o
uso dos recursos hídricos no Brasil, através de suporte técnico para a criação de comitês de bacias. Deve agir na
resolução do problema das secas prolongadas e poluição dos rios. Outra atribuição da ANA é preservar a ordem
jurídica, fornecendo suporte técnico para a cobrança do uso dos rios, mas, de acordo com a Lei, é o comitê de
bacia que decide sobre o valor, como e quando cobrar e sobre a aplicação dos recursos que devem retornar
para a própria bacia.
Usuários: não disponível
Fonte de recursos: recurso federal (Ministério do Meio Ambiente)
Fonte: http://www.ana.gov.br/Institucional/default.asp em 25/09/03

Coordenação do Programa de Pesquisa em Agropecuária e Agronegócio - COAGR/Programa
Setorial do Agronegócio - projetos de C&T em apoio à agricultura familiar - CNPq
Data do lançamento do edital: 2001
Objetivo: Promoção competitiva da agricultura familiar buscando contribuir com o suporte científico e
tecnológico para a valorização do pequeno produtor rural com vistas ao desenvolvimento local integrado.
Usuários: instituições que atuam no segmento da agricultura familiar (Instituições de pesquisa agropecuária
em geral e de pesquisa em áreas afins; Universidades e outras instituições de ensino superior e/ou tecnológico;
Cooperativas e associações de produtores rurais legalmente constituídas, desde que em parceria com instituição
de P&D; Organizações de desenvolvimento rural, desde que em parceria com instituições de P&D; Organizações
não-governamentais (ONGs) com atuação comprovada em P&D).
Fonte de Recursos: federal (PPA)
Fonte: www.cnpq.br/servicos/editais/ct/agriculturafamiliar.htm em 25/09/03

2.1.2. INSERÇÃO DA ATUAÇÃO DAS ONGS NAS AGENDAS INTERNACIONAL E NACIONAL
Para os fins deste estudo, os temas prioritários da agenda resultante da Conferência das
Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio –92, realizada em 1992 na
cidade do Rio de Janeiro, bem como aqueles eleitos na política nacional do meio ambiente
e retomados pelo Fundo Nacional do Meio Ambiente no período 1999-2002, são tomados
como representativos das grandes questões para a pesquisa e o desenvolvimento
tecnológico em meio ambiente nas esferas global e nacional, respectivamente.
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2.1.2.1. Agenda internacional
A ECO-92 constituiu um fórum global de discussões com inédita e intensa participação da
sociedade civil organizada, via Fórum das ONGs. A partir dessa ampla discussão foi elaborada
a Agenda 21 Global15, um programa de ações, princípios e diretrizes para implementar um
modelo de desenvolvimento ambiental e socialmente sustentável em escala planetária. Esse
fórum global de discussões estimulou o debate ambiental na sociedade brasileira, chamando a
atenção da mídia, dos governos, dos empresários e da sociedade civil em geral (Camargo et al,
2002).
São quatorze os temas identificados: Proteção da atmosfera; Planejamento e gerenciamento de
recursos terrestres; Combate ao deflorestamento; Manejo de ecossistemas frágeis - combate à
desertificação e à seca; Desenvolvimento sustentável das montanhas; Desenvolvimento rural e
agrícola sustentável; Conservação da diversidade biológica; Biotecnologia; Proteção dos
oceanos, mares, zonas costeiras e uso racional dos seus recursos vivos; Proteção da qualidade e
do abastecimento dos recursos hídricos; Manejo de substâncias químicas tóxicas; Manejo de
resíduos perigosos; Manejo de resíduos sólidos e questões relacionadas com os esgotos e
Manejo de resíduos radioativos.
Os problemas ambientais diagnosticados na Agenda 21 Global estão na base de novos
compromissos multilaterais que entraram na pauta das agendas governamentais em nível
mundial. Exemplos disso são, além da própria Agenda 21, a Convenção sobre Mudanças
Climáticas, a Convenção sobre Diversidade biológica, o Protocolo de Florestas e a Convenção
sobre Combate à Desertificação.
Assim sendo, e considerando a atuação das ONGs da amostra, os temas que têm concentrado a
atração de recursos externos para o desenvolvimento de projetos ambientais são, em linhas
gerais: conservação da diversidade biológica, combate ao deflorestamento e desenvolvimento
agrícola e rural sustentável, conforme será mostrado na seção 2.3.
2.1.2.2. Agenda para a área temática no país
A agenda temática da Política Nacional do Meio Ambiente, expressa nas linhas de fomento do
Fundo Nacional do Meio Ambiente, contempla oito áreas prioritárias que aglutinam os
problemas ambientais que demandam ações emergentes e convenientes esforços para expurgar
as causas que provocam a degradação do meio ambiente (MMA, 2002): Extensão Florestal,
Gestão Integrada de Áreas Protegidas, Manejo Sustentável da Flora e da Fauna, Uso
Sustentável dos Recursos Pesqueiros, Educação Ambiental, Amazônia Sustentável, Qualidade
Ambiental e Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (Anexo 6).
No escopo deste trabalho, essas oito áreas prioritárias foram desdobradas em quatorze temas
focais, identificados no Gráfico 3, no sentido de identificar os temas considerados mais
importantes na atuação das ONGs estudadas. Essa abordagem permitiu averiguar em quais
organizações podem ser encontradas experiências acumuladas nos diferentes temas focais e,
também, os temas que concentram a atuação de um número maior de ONGs.

15

A Agenda 21 Global é um acordo político sem a obrigação jurídica de ser cumprido. Reúne ações em vários
campos do desenvolvimento social, econômico e institucional, tendo como princípio a sustentabilidade ambiental.
Está organizada em 40 capítulos, agrupados em quatro seções: Dimensões Social e Econômica; Conservação e
Manejo dos Recursos para Desenvolvimento; Fortalecimento do Papel dos Principais Grupos da Sociedade; e
Meios de Implementação.
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Gráfico 3 – Distribuição das ONGs segundo Temas Focais
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Fonte: Pesquisa de campo.

A atuação voltada para o desenvolvimento agrícola e rural foi declarada por 62% das ONGs,
sendo que, no caso do tema desenvolvimento urbano, esse número caiu para 28%. Isso é
confirmado pelos dados referentes ao número de organizações atuantes em temas fortemente
correlacionados com a problemática do desenvolvimento urbano (Resíduos Sólidos, Poluição
do Ar e Substâncias Químicas). Pode-se ressaltar, neste caso, que comparando-se dois
subconjuntos de ONGs - aquelas que declararam atuar em Desenvolvimento Urbano e as que
não declararam atuação nessa área enquanto tema focal – a informação sobre composição
orçamentária indica maior importância do financiamento advindo de empresas para o primeiro
subconjunto. Acrescenta-se a isso a ausência das quatro ONGs cujo país de origem não é o
Brasil na atuação focada em temas ligados ao desenvolvimento urbano. Isso pode indicar um
importante gargalo relativo ao acesso a recursos financeiros para o desenvolvimento de
atividades nessa área uma vez que tais ONGs, de modo geral, dispõem de orçamentos mais
robustos e atuam com base em redes de parceiros locais para os quais o acesso aos recursos
financeiros é facilitado.
A atuação das ONGs em áreas naturais protegidas (públicas ou privadas) aparecem de modo
bastante destacado, tendo sido declarado por 74% das ONGs. Um percentual menor, mas não
menos importante, diz respeito à atuação específica em áreas particulares mencionadas na
atuação de aproximadamente 49% das ONGs. As áreas particulares consideram tanto as áreas
protegidas quanto aquelas dedicadas exclusivamente à exploração comercial. Cabe detalhar
que, com relação ao espaço de atuação, a Amazônia foi mencionada como bioma de incidência
no desenvolvimento de projetos por 41% das organizações, sendo o foco de atuação de 15% da
amostra.
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A seguir estão listados os demais temas focais, ou que aglutinam a atuação das organizações, a
porcentagem de ONGs que declararam inserção nos mesmos e também é indicada a orientação
geral desta atuação.
Flora e fauna nativas (80%): preservação de espécies ameaçadas de extinção e de exploração
sustentável dos recursos naturais em questão.
Áreas protegidas (74%): unidades de conservação localizadas em áreas públicas e privadas16.
Recursos florestais (72%): combate ao deflorestamento associado à exploração sustentável dos
recursos madeireiros e não-madeireiros.
Educação ambiental (49%): inserção do tema na educação formal, capacitação de professores,
iniciativas para conscientização de comunidades locais e do público geral.
Recursos hídricos (62%): gestão de bacias hidrográficas.
Recursos pesqueiros (36%): redirecionamento das atividades pesqueiras e sistemas de produção
em cativeiro (aquicultura).
Certificação (33%): desenvolvimento de oportunidades de comercialização via marketing
ligado à conservação ambiental.
Resíduos sólidos (28%): reciclagem.
Terras indígenas (20%): exploração sustentável dos recursos naturais baseada na valorização de
aspectos culturais e do conhecimento dos povos indígenas.
Poluição atmosférica (13%): reorientação tecnológica nas empresas via adoção de tecnologias
limpas; avaliação de emissões atmosféricas decorrentes de processos industriais.
Substâncias químicas (8%): redução e tratamento de efluentes e redução da poluição por
agrotóxicos.

2.2. Linhas de atuação
A identificação da atuação das ONGs em CT&I foi realizada, neste estudo, com base em um
exercício de adequação dos conceitos e da linguagem convencional adotada para analisar
atividades desenvolvidas por instituições de pesquisa e empresas à lógica de atuação das
organizações não governamentais. Isto porque a unidade de análise se refere a organizações que
não têm CT&I como foco de atuação, mas que desenvolvem competências nessa área com o
objetivo de subsidiar sua prática sendo que isso faz parte do seu trabalho e da sua tradição. Em
decorrência, a aproximação com instituições tradicionalmente ligadas à produção do
conhecimento, às universidades e os institutos de pesquisa caracteriza a história dessas
organizações (Haddad, 2002).
A abordagem adotada, que será apresentada na sequência, cumpre o objetivo de auxiliar na
identificação da atuação das ONGs nos diferentes elos da cadeia de inovação tecnológica
(pesquisa, desenvolvimento experimental, transferência, possibilidades de mercado,
comercialização). Do ponto de vista da elaboração e da avaliação de políticas públicas, a
16

As UCs são classificadas em dois grupos. Um grupo que reúne categorias de manejo de uso direto e outro que
reúne categorias de manejo de proteção integral de recursos naturais, nas quais não é admitido o uso direto desses
recursos (não há ocupação dos espaços territoriais para fins de exploração direta dos recursos), mas somente o uso
indireto. Nelas a propriedade é de domínio público, e, quando não, são realizadas desapropriações de terras para se
ter uma proteção integral dos atributos da diversidade biológica. Permite-se somente o uso recreativo, visitação
pelo público, pesquisa científica e educação ambiental (Lei No 9.985, de 18 de julho de 2000).

37
abordagem em questão pode auxiliar na identificação e monitoramento de locis de experiências
acumuladas.
A referida adequação foi feita a partir do cumprimento de quatro grandes passos
metodológicos17, que orientaram a construção da ferramenta adotada para o levantamento dos
dados, e que são apresentados a seguir: 1) conceituação e identificação dos agregados de
atividades de CT&I considerando recomendações internacionais; 2) identificação das linhas de
atuação, como “instrumento de tradução”, ou das dimensões analíticas para apreender a
inserção das ONGs nas atividades de CT&I; 3) descrição das linhas de atuação e 4)
identificação dos resultados das atividades de CT&I.
1 – Conceituação e identificação dos agregados de atividades de CT&I. Tendo como ponto de
partida recomendações internacionais, foi feita a identificação dos agregados para a
classificação das atividades científicas, tecnológicas e de inovação, adotando como referência
as recomendações metodológicas dos manuais internacionais para definição das referidas
atividades (UNESCO, 1978; OECD, 1992, 1994 e 1995). Assim, considera-se atividades
científicas e tecnológicas as ações diretamente relacionadas à geração, avanço, disseminação e
aplicação do conhecimento científico e técnico. Estas incluem as atividades de pesquisa e
desenvolvimento (P&D), treinamento e a educação técnica científica, bem como a prestação de
serviços científicos e tecnológicos. Com relação à atividade de inovação, esta diz respeito à
introdução no mercado de produtos, processos, serviços, métodos e sistemas que não existiam
anteriormente ou contendo alguma característica nova e diferente da até então em vigor. O
processo de inovação envolve uma série de atividades, a saber: científica, tecnológica,
organizacional, financeira e comercial. A agenda de pesquisa sobre a dinâmica da inovação nas
ONGs constitui um campo a ser preenchido. Feita essa importante ressalva, neste trabalho, a
inovação introduzida pelas ONGs é definida como conhecimentos melhorados ou novos cuja
aplicação prática se traduza em resultados socioambientais, particularmente para o público-alvo
definido. A partir desta base conceitual, as atividades de CT&I foram analisadas considerando
aspectos complementares que compõem agregados de CT&I: produção e aplicação de
conhecimento; geração de capacitações e disseminação de conhecimento. É sempre pertinente
lembrar que a classificação das atividades de CT&I em grandes agrupamentos é um recurso
analítico cuja utilização não desconsidera o reconhecimento de que a sequência linear
“pesquisa básica Æ pesquisa aplicada Æ desenvolvimento experimental Æ inovação” é apenas
uma das possibilidades de se chegar à inovação, e talvez a menos frequente (Kline &
Rosenberg, 1987)18.
2 – Identificação de linhas de atuação utilizadas como dimensões analíticas para o mapeamento
da atuação em CT&I na área ambiental a partir de um enquadramento nos conceitos dos
manuais internacionais de modo a organizar o leque de atividades realizadas pelas ONGs. As
linhas de atuação, definidas no Quadro 3, são: desenvolvimento de alternativas econômicas,
conservação e recuperação ambiental, formação e capacitação, disseminação do conhecimento,
fortalecimento institucional e políticas públicas

17

Os passos metodológicos adotados não são necessariamente sequenciais, sendo que a retroalimentação entre eles
buscou assegurar a aderência entre as linhas de atuação e o leque das atividades das ONGs na área temática
coberta pelo estudo.
18
Na realidade, as formas de relacionamento entre a pesquisa científica e a tecnologia e entre esta e a apropriação
social do conhecimento (ou seja, a inovação), seguem muitos outros caminhos. A pesquisa científica pode
interferir em diversos estágios do processo de inovação. Muitas vezes é o avanço tecnológico que suscita novas
perguntas que serão respondidas através da geração de novos conhecimentos científicos. A existência de feedback
entre a pesquisa e o sistema produtivo é um traço central do processo de inovação (Kline & Rosenberg, 1987).
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3 – Identificação das atividades que compõem as linhas de atuação, a partir de uma revisão
direcionada da literatura especializada visando a identificação dos principais procedimentos
metodológicos, embasados em critérios técnicos, para o planejamento e a gestão ambientais.
Para isto, considerou-se os temas prioritários da agenda ambiental brasileira já apresentados
neste capítulo.
4 – Identificação dos diferentes tipos de resultados das atividades de CT&I para analisar
qualitativa e quantitativamente a atuação das ONGs em CT&I.
Quadro 3 – Definição das linhas de atuação
Formação e Capacitação: contempla os cursos e treinamentos que a organização ofereceu no
período.
Alternativas de Desenvolvimento Econômico Sustentável: engloba as atividades
relacionadas à exploração econômica sustentável de recursos naturais visando a geração de
renda e a melhoria do meio ambiente e da qualidade de vida do público-alvo da ONG.
Conservação e Recuperação Ambiental: contempla as atividades relacionadas ao manejo
sustentável de recursos naturais com vistas à conservação e à recuperação.
Disseminação de Conhecimento: contempla as atividades relacionadas a difusão de
conhecimentos produzidos ou captados pela organização.
Políticas Públicas: contempla as atividades voltadas para a produção de subsídios para
políticas públicas e intervenção e acompanhamento das ações do governo nas questões
ambientais.
Os passos metodológicos encontram-se ilustrados na Figura 1. Na Tabela 1, Tabela 2 e Tabela
3, a seguir, são apresentados os percentuais de ONGs que declararam atuar em cada linha e,
dentro desta, de suas atividades. Os itens em negrito referem-se às linhas de atuação ou a
subgrupos de atividades, que são discriminadas a seguir, sem negrito. Cabe salientar que cada
item pode variar de 0 (ou seja, nenhuma ONG declarou realizar aquela atividade) a 100%.
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Figura 1 - Linhas de atuação das ONGs e resultados ligados à CT&I
Agregados de CT&I

Linhas de
atuação

Resultados

Geração de
capacitações

Formação e
Capacitação

Iniciativas de
Formação e
Capacitação

Desenvolvimento/aperfeiçoamento de:
produtos e processos
metodologias
estratégias de gestão
estratégias de comercialização
estratégias de financiamento
estratégias de marketing

Alternativas de
Desenvolvimento
Econômico
Sustentável
Geração e aplicação
de conhecimento

Transferência de Tecnologia:
participação no desenvolvimento
da tecnologia

Conservação e
Recuperação
Ambiental

Iniciativas de
Ed. Ambiental

Disseminação
de Conhecimento

Publicações técnicas
e didáticas

Disseminação de
conhecimento

Disponibilização de
conteúdo na Internet

Políticas
Públicas

Organização
de Eventos

Subsídios para
Políticas Públicas

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 1 - Distribuição das ONGs segundo atuação nas atividades da linha Formação e
Capacitação
Linha de atuação e atividades
Formação e Capacitação

% ONGs
97

Estágio

82

Formação de monitores/ agentes de base/ lideranças

72

Cursos de qualificação profissional

67

Capacitação para educação ambiental

62

Capacitação em gestão / planejamento / proteção intelectual

46

Bolsas

31

Especialização

28

Capacitação para voluntariado

21

Fonte: Pesquisa de campo.
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Tabela 2 – Distribuição das ONGs segundo atuação nas atividades das linhas Alternativas de
Desenvolvimento Econômico e Conservação e Recuperação
Linha de atuação
Alternativas de Desenvolvimento Econômico
Sustentável
Diagnóstico
Coleta e análise de informações disponíveis

% ONGs
97

Linha de atuação
Conservação e Recuperação Ambiental

97
89

Diagnóstico
Coleta e análise de informações disponíveis

% ONGs
92
90
89

Levantamento bibliográfico

84

Levantamento cartográfico

75

Levantamento bibliográfico: para contextualização da área e
caracterização
Visão das comunidades sobre a área

74

Fotos aéreas

49

Levantamento bibliográfico para caracterização ambiental

72

Imagens de satélite

62

Características da população

70

74

97

Levantamento cartográfico

66

Caracterização do uso do solo

84

Caracterização de aspectos culturais e históricos

66

Estudos de socioeconomia

82

Imagens de satélite

59

Caracterização histórica-cultural

70

Fotos aéreas

43

Diagnóstico de mercado

69

Pesquisa do conhecimento tradicional

67

Caracterização do uso do solo

77

Montagem e processamento de banco de dados

66

Estudos de socioeconomia

69

Estudos de viabilidade de implantação de unidades produtivas

64

Pesquisa do conhecimento tradicional

66

Caracterização de poluentes

28

Montagem e processamento de banco de dados

64

Ocorrência de incêndios

28

Caracterização histórica-cultural

52

77

Ocorrência de incêndios

28

Vegetação

69

Caracterização de poluentes

Solos

57

Geologia

51

Vegetação

74

Fauna

51

Fauna

62

Relevo/Geomorfologia

48

Solos

57

Hidrografia

48

Relevo/Geomorfologia

54

Clima

43

Hidrografia

48

Hidrologia

41

Clima

46

Qualidade da água

38

Hidrologia

38

Geologia

26

Qualidade da água

36

Ictiofauna

25

Geologia

31

Limnologia

20

Ictiofauna

30

Ar

16

Ar

18

Oceanografia

10

Limnologia

16

7

Oceanografia

11

95

Espeleologia

Levantamento de campo para coleta de dados

Levantamento de campo para coleta de dados

Caracterização ambiental

Espeleologia

Intervenção
Definição de normas gerais de manejo

Caracterização Ambiental

90

20

80

5

Intervenção

74

87

Exploração flora e da fauna nativa

64

Definição de normas gerais de manejo

75

Instalação de área exp. para produção

64

Manejo flora e da fauna nativas

69

Elaboração de plano de negócios

62

Mapeamento/ Zoneamento

59

Silvicultura e agrosilvicultura com espécies nativas

59

Instalação de áreas experimentais

54

Aplicação de conhecimento tradicional

57

Proteção de fontes de recursos hídricos

43

Mapeamento / Zoneamento

57

Tecnologia limpa

34

Instalação de unidades produtivas

56

Prevenção de incêndios

31

Exploração de espécies comerciais

51

Gestão de ecossistemas aquáticos

25

Recuperação do patrimônio natural/cultural

39

Manipulação e tratamento de poluentes

25

Reciclagem de resíduos sólidos

31

Fontes de energia

21

Aplicação de conhecimento tradicional pop. indígena

20

Tratamentos convencionais gestão de poluentes

15

Desenvolvimento de produtos e serviços

77

Conservação/ recuperação de sítios arqueológicos

7

silvicultura

43

Restauração de construções históricas

3

artesanato

38

Previsão climática

agricultura

38

Monitoramento e avaliação

3

79

ecoturismo

34

Monitoramento

69

Indicação de possibilidades de mercado

75

66

comercialização

67

Avaliação
Identificação/ desenvolvimento de indicadores de
sustentabilidade

feiras

39

Fonte: Pesquisa de campo.

turismo

26

festas

5

1.3. Monitoramento e avaliação

87

Monitoramento

82

Avaliação

75

Identificação/ desenvolvimento de indicadores de sustentabilidade

62

57
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Tabela 3 - Distribuição das ONGs segundo atuação nas atividades das linhas Disseminação de
Conhecimento e Políticas Públicas
Linha de atuação e atividades
Disseminação de Conhecimento
Organização de Eventos

% ONGs
100
92

Publicações de natureza técnica

82

Educação ambiental

80

Produção de material didático

79

Assistência técnica

64

Desenvolvimento de sistemas de informação

51

Difusão de sistemas de informação

34

Difusão de instrumentos de proteção do conhecimento tradicional

13

Educação indígena

10

Linha de atuação e atividades
Políticas Públicas

% ONGs
100

Subsídios para políticas públicas

92

Acompanhamento/ aprimoramento da legislação

82

Participação em campanhas de mobilização

74

Construção de agendas ambientais institucionais e comunitárias

69

Lobby

46

Acompanhamento de acordos internacionais
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Fonte: Pesquisa de campo.

Com exceção do primeiro passo metodológico, os demais foram conduzidos tomando-se como
base a análise aprofundada de um conjunto de dados secundários sobre as ONGs da amostra
selecionada, levantados e organizados pela equipe executora (Rezende e Silva, 2002, 211p.)19.
Esse recurso serviu não somente à “tradução”, quando necessário, do conjunto de atividades de
CT&I para a “linguagem” das ONGs mas, igualmente, à complementação do leque de
atividades de modo a aumentar a aderência das linhas de atuação com aspectos que delineiam o
modus operandi das organizações estudadas.
Nesse sentido, a descrição das linhas de atuação sinaliza que o referido leque de atividades que
compõe a atuação das ONGs é embasado em conceitos norteadores relacionados ao
desenvolvimento sustentável, à adesão à gestão ambiental participativa e à educação ambiental
a partir de uma noção bastante ampla. Tais diretrizes, sem as quais não é possível entender a
lógica de atuação das ONGs, são apresentadas sucintamente a seguir.
Desenvolvimento sustentável
O maior ganho na área ambiental na última década foi o reconhecimento pelo movimento
ambientalista brasileiro, de que a solução para os problemas ambientais reside na noção de
desenvolvimento sustentável, o qual foi sacramentado pelas Nações Unidas na Rio-92. Depois
de uma fase experimental e delicada, hoje ele pode ser considerado vitorioso e o Brasil tem
desempenhado um papel importante em sua consolidação como conceito operacional e
pragmático para os países em desenvolvimento. A idéia de um novo modelo de
desenvolvimento para o século XXI, compatibilizando as dimensões econômica, social e
ambiental, surgiu para resolver, como ponto de partida no plano conceitual, o velho dilema
entre crescimento econômico e redução da miséria, de um lado, e proteção ambiental de outro
(Camargo et al., 2002). As ONGs têm desempenhado papel destacado na implementação de
uma agenda ambiental com tal orientação, mobilizando um amplo arsenal de conhecimento
científico e tecnológico de caráter multidisciplinar.
19

A construção e análise do Dossiê são tratadas no Anexo 3.
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A partir disto, tem sido estabelecida uma atuação voltada para a exploração econômica dos
recursos que se traduz em resultados socioambientais positivos, retratada na linha de atuação
Alternativas de Desenvolvimento Econômico, isto é, pela sintonia entre melhoria da
qualidade ambiental e a geração de trabalho e renda para as populações envolvidas. Em outras
palavras, pretende-se assegurar a diversidade de ambientes, de espécies e as funções ecológicas
desses ecossistemas para a manutenção da vida, procurando conciliar iniciativas produtivas
resultantes das atividades humanas com a proteção ambiental. Tendo como base esta
orientação, busca-se planejar e realizar o correto aproveitamento das terras, determinando
aquelas que poderão ser cultivadas (e o tipo de cultura adequada), urbanizadas (e o tipo de
urbanização), ou direcionadas para usos múltiplos (indústrias, comércio, turismo etc.).
Gestão ambiental participativa
Um dos instrumentos para a proteção ambiental é o planejamento a médio e longo prazos no
sentido de prever e mudar paradigmas para assegurar a melhor qualidade ambiental e de vida
da população. As tendências nacionais de desenvolvimento do processo de planejamento e
gestão ambiental são marcadas pela progressiva incorporação, às agendas governamentais e
não-governamentais, de diversos atores, conceitos e práticas de planejamento participativo e
descentralizado aproximando as comunidades do processo decisório; o que contribui para a
proteção da natureza, manutenção do equilíbrio ecológico regional e valorização dos aspectos
socioculturais das populações fortalecendo as comunidades locais. Devem ser consideradas
também a aproximação com as atividades produtivas empresariais. Assim, o uso dos recursos
naturais pela população bem como o desenvolvimento das atividades empresariais, combinando
atividades econômicas com a proteção e conservação ambiental, devem ser operacionalizados
de modo a garantir o desenvolvimento sustentado de uma determinada região.
As iniciativas, representadas na linha de atuação Desenvolvimento de alternativas econômicas,
visando a conciliação da proteção ambiental com a geração de renda econômica para o públicoalvo das ONGs, convivem com o desenvolvimento de projetos, retratados na linha de atuação
Conservação e Recuperação Ambiental, que se diferenciam por ter como objetivo principal a
proteção integral/preservação e a recuperação da qualidade ambiental. São representativos
desse tipo de atuação, os projetos focados na preservação de espécies ameaçadas de extinção, a
aquisição de áreas para preservação e iniciativas visando reorientação tecnológica nas
empresas.
Um dos pilares de sustentação da gestão das ações ambientais, de modo a assegurar a
conservação e o uso sustentável dos recursos naturais, é a capacitação do pessoal envolvido,
efetiva ou potencialmente, com o meio ambiente nos órgãos governamentais, nas comunidades
locais e nas próprias ONGs de modo a reduzir o quadro de carência de pessoal especializado.
Essas iniciativas estão representadas na linha de atuação Formação e Capacitação. Destacase ainda nesta linha o envolvimento em atividades de formação de pessoal de nível superior
aliada à capacidade de ampliação do quadro de pessoal das ONGs a partir da incorporação de
estudantes (bolsas e estágios).
Educação ambiental
A harmonização de atividades antrópicas com a proteção ambiental requer um conjunto de
conhecimentos e práticas educativas desenvolvidas com as comunidades locais, que são os
principais usuários imediatos de recursos naturais, com o mundo empresarial e com a sociedade
em geral. A promoção da conscientização ambiental da sociedade é vista como o primeiro
passo para tornar efetiva a proteção dos recursos naturais. As iniciativas aqui buscam orientar e
divulgar princípios que condicionam sustentabilidade ambiental.

43
Proteção do conhecimento tradicional e Conservação e uso sustentável da biodiversidade
A discussão presente nas ONGs sobre a defesa da necessidade de proteção do conhecimento
das populações tradicionais20 e a dos recursos genéticos associados a esses conhecimentos
estão ainda em fase de definição dos marcos de proteção intelectual a serem utilizados21. Com
isso, aparecem na agenda das organizações não governamentais dois componentes importantes
de CT&I associados ao tema da propriedade intelectual. Esta, por incidir sobre diferentes
campos da atividade econômica e do conhecimento, não tem caráter homogêneo. No caso em
questão, pode ser apreendida como mecanismo de proteção do conhecimento, definindo
formalmente as formas de acesso ao conhecimento e as condições de participação dos
beneficiários. No entanto, há dificuldades em estabelecer formas proprietárias e sua
operacionalização quanto aos conhecimentos tradicionais e ao uso sustentável da
biodiversidade. Tendo em vista os conflitos entre as convenções internacionais que regulam a
matéria, muitas entidades, entre elas ONGs, têm procurado proteção via direitos de autor/cópia
para os conhecimentos tradicionais e de patentes para produtos a eles associados. Todavia,
tanto um campo de proteção (direitos de autor) quanto outro (propriedade industrial)
apresentam problemas para concretizar a proteção, particularmente no que diz respeito aos
titulares dos direitos em questão. Por outro lado, grupos privados apropriam-se desse
conhecimento, obtendo patentes para plantas brasileiras no exterior, patentes essas que podem
ser contestadas através de interposição de recursos de ONGs junto às autoridades nacionais que
outorgam esses direitos (Assad, 2000; Carvalho, 2003).
A propriedade intelectual, deste ponto de vista, passa a constituir um tema a ser melhor
explorado pelas ONGs no sentido de potencializar as possibilidades de retorno aos detentores
originais do conhecimento. As ONGs, como detentoras de posição destacada na pesquisa em
conservação ambiental, podem atuar de forma incisiva nessa discussão. Isto pode ser
encaminhado a partir de um entendimento conceitual e da operacionalização dos instrumentos
de propriedade intelectual como mecanismo de interação e articulação entre agentes
econômicos e atores sociais, não apenas para as condições de acesso mas, particularmente,
daquelas de difusão controlada da inovação e, portanto, das condições de apropriação dos
beneficiários da aplicação do conhecimento.
Um outro ponto no qual destaca-se a atuação das ONGs é a prestação de serviços de assistência
técnica e extensão rural com o objetivo de promover, juntamente com produtor rural,
proprietário ou não, suas famílias e organizações (abordagem participativa), soluções

20

A definição de população tradicional diz respeito aos grupos humanos culturalmente diferenciados, vivendo há
no mínimo três gerações em um determinado ecossistema, historicamente reproduzindo seu modo de vida, em
estreita dependência do meio natural para sua subsistência e utilizando os recursos naturais de forma sustentável.
Trata-se de comunidades tradicionais – entre elas, quilombola (remanescentes de quilombos), indígena, ribeirinha,
caiçara e de agricultores familiares (SNUC, 2000; Funbio, 2001).
21
Assuntos em discussão na Convenção da Diversidade Biológica e na Organização Mundial de Propriedade
Intelectual – OMPI, agência da Organização das Nações Unidas que, entre outras atribuições, harmoniza as
legislações relativas à propriedade intelectual. Cabe ressaltar que a Convenção da Diversidade Biológica apresenta
contradições com o Acordo TRIPs, que balizou a reforma das legislações nacionais de propriedade intelectual ao
longo da década de 1990, sendo a principal delas não reconhecer o patrimônio genético como patrimônio nacional,
sobre o qual pode-se exigir licença prévia informada para o acesso (e posterior registro para fins de proteção à
propriedade intelectual), ponto que consta da CDB. As principais referências para a proteção à biodiversidade no
Brasil são a própria Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96 de 14/05/1996), que proíbe o patenteamento de
seres vivos, exceto os microorganismos vivos engenheirados para fins de transgenia que sejam novidade, tenham
sido objeto de atividade inventiva e tenham aplicação industrial; e a Medida Provisória 2.186/01 de 23/08/01, que
regulamenta a proteção e o acesso aos recursos genéticos nacionais, reconhecendo o direito das comunidades
indígenas e locais de decidirem sobre o uso de seus conhecimentos associados a recursos genéticos.
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adequadas para seus problemas de produção, gerência, beneficiamento, industrialização,
comercialização, consumo, bem-estar e conservação do meio ambiente.
Educação ambiental, difusão de mecanismos de propriedade intelectual, prestação de serviços
de assistência técnica e extensão integram um leque maior de atividades ligadas que permeiam
a disseminação do conhecimento e que estão identificadas na linha de atuação Disseminação
do Conhecimento.
Também ligadas à disseminação do conhecimento encontram-se as atividades destinadas a
promover a incorporação da questão ambiental na elaboração e na implementação de políticas
públicas, que estão retratadas na linha de atuação Políticas Públicas. Segundo Haddad
(2002), as ONGs tradicionalmente estão mais próximas do seu público específico e só muito
recentemente vêm buscando universalizar seus conhecimentos que, apenas quando se tornam
políticas públicas, são capazes de atingir a todos, de maneira qualitativa, sem discriminação.
Em suma, os impactos das ações antrópicas sobre o meio ambiente podem ser minimizados
com informações e conhecimentos gerados pela pesquisa, com tecnologias e com a participação
da sociedade civil, calcada na conscientização para tomar atitudes que ajudem a conservar o
meio ambiente. As ações ambientais devem, ainda, estar correlacionadas com as políticas
públicas.

2.3. Resultados de CT&I
Esta seção aborda o mapeamento dos resultados da atuação das ONGs em CT&I. A
apresentação dos resultados é estruturada a partir das linhas de atuação, já definidas na seção
anterior. Procura-se sintetizar os resultados declarados e explorá-los qualitativamente a partir
de exemplos representativos para os quais os nomes das ONGs serão apresentados entre
parênteses. Trata-se de uma das seções mais ricas da base de dados gerada no estudo, mas
também uma das mais completas para organização, tratamento e análise, pois as ONGs
raramente têm os mesmos de forma sistematizada o que deu margem a diversas estimativas por
ocasião do fornecimento dos dados. Os exemplos mencionados nas linhas de atuação Formação
e Capacitação e Disseminação do Conhecimento foram complementados com base no material
pré-campo, realizado a partir de levantamento em fontes secundárias, para caracterização geral
das ONGs da amostra (Rezende e Silva, 2002).
2.3.1. FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO
Na análise da linha de atuação formação e capacitação de recursos humanos, podem ser
destacadas quatro grandes orientações: (i) formação de pessoal de nível superior; (ii)
capacitação de profissionais da gestão ambiental e pesquisa de conservação; (iii) qualificação
profissional via oferecimento de cursos de treinamento para comunidades locais em atividades
relacionadas à exploração agropecuária, artesanato, produção agroindustrial; (iv) atuação
focada no oferecimento de cursos para capacitação gerencial de quadros de outras ONGs.
Constituem exemplos da atuação da ONGs na formação de pessoal de nível superior:
• Programa de Ecologia Florestal, em parceria com a Universidade Federal do Pará, que
apoia estudantes de graduação, através de estágios, e de pós-graduação, através da
participação em projetos da ONG e oferecimento de cursos de campo (IPAM);
• Desenvolvimento de projeto de doutorado sobre as dimensões socioeconômicas e culturais
do manejo comunitário de madeira, parceria com o Departamento de
Antropologia/Universidade da Flórida e a Universidade Federal do Acre (PESACRE);
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•
•

•

Programa Natureza e Sociedade, em parceria entre a Universidade Estadual de Nova York,
que apoia financeiramente a pesquisa de campo para alunos de Mestrado e Doutorado
(WWF-BRASIL);
Programas de pesquisa sobre técnicas de conservação, em parceria com várias
universidades, oferecendo estágios destinados à formação e aperfeiçoamento de estudantes
de graduação e recém-formados nas áreas de Biologia, Engenharia de Pesca, Veterinária,
Oceanografia e outros cursos que enfoquem a questão ambiental (PRÓ-TAMAR).
A relação com as universidades, no que tange à formação de recursos humanos, contempla
também o apoio e colaboração em programas de pós-graduação, como o Mestrado em
Ecologia e Manejo de Recursos Naturais da Universidade Federal do Acre e Mestrado
Interinstitucional em Ciências Sociais, oferecido pela Universidade Federal do Acre e
Pontifícia Universidade Católica-SP (BIOMA).

O tema da ampliação do quadro de pessoal da própria ONG por intermediário da incorporação
de estudantes (estágios e bolsas) será retomado no capítulo 5.
No que diz respeito ao treinamento de profissionais ligados à gestão ambiental e à pesquisa em
conservação, alguns exemplos são:
• curso nacional em biologia da conservação e manejo da vida silvestre (IPÊ);
• cursos de capacitação na área de pesquisa biológica e ornitologia para profissionais e
estudantes da área de Ciências Biológicas (Proaves);
• curso para uso do SIG, voltado para o treinamento de técnicos de outras ONGs, órgãos do
governo e estudantes universitários (IESB e IMAZON);
• Programa de Planejamento e Capacitação em Conservação e a Rede Tecnológica para a
Conservação da Mata Atlântica, iniciativas voltadas para a capacitação de quadros das
ONGs locais e de órgãos governamentais (CI-BRASIL);
• Núcleo de Demonstração e Disseminação do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo –
MDL. O núcleo foi criado para colaborar na disseminação e na discussão do conceito e sua
implementação no Brasil, identificando entraves, oportunidades e apoio para a
implementação/ execução de projetos de MDL no setor privado. Com isso, desenvolver
projetos junto ao setor privado que possibilitem a captação de recursos a fundo perdido,
originários de doadores localizados nos países desenvolvidos. Tais projetos deverão
cumprir as exigências para enquadramento no MDL, estabelecido através do Protocolo de
Quioto (FBDS)22;
• curso de teoria e práxis do meio ambiente (ISER);
• programa de Treinamento em Certificação e Bom Manejo Florestal (IMAFLORA);
• treinamento para usuários do SinBiota23 (CRIA);
• treinamento para o corte da madeira e treinamento para técnicos do DEPRN-SP
(Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais) que inclui dias de campo sobre
como fazer plano de manejo (IGUAPE REFLORESTA).
A atuação na capacitação profissional em comunidades locais pode ser exemplificada a partir
das seguintes iniciativas:

22

Mais detalhes em www.fbds.org.br
O SinBiota - Sistema de Informação Ambiental do Biota, foi desenvolvido com o objetivo de integrar
informações geradas pelos pesquisadores vinculados ao Programa Biota/Fapesp e relacioná-las a uma base
cartográfica digital de qualidade, provendo assim, mecanismos de difusão de informação sobre a biodiversidade
paulista para a comunidade científica, tomadores de decisão, formuladores de políticas ambientais e educadores.
(www.cria.org.br)
23
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oficinas de Capacitação em Ecoturismo que buscam capacitar facilitadores para a
ampliação e regionalização do programa e formar profissionais aptos em planejamento e
criação de produtos ecoturísticos viáveis dentro a realidade regional (CI-BRASIL e VITAE
CIVILIS);
cursos técnicos para empoderamento das comunidades - corte e costura, beneficiamento de
produtos agropecuários, crochê, cerâmica (TERRAVIVA, CPI-SP, PRÓ-TAMAR);
oficinas de beneficiamento de frutas, controle de pragas e doenças que atacam a produção
agropecuária (TERRAVIVA);
Centro de Educação e Recuperação Ambiental (CERA) que tem, dentre o público alvo,
técnicos agrícolas e florestais e produtores rurais (Instituto Terra);
Dinamismo Econômico e Uso Sustentável da Agrobiodiversidade, projeto para estruturar e
capacitar organizações econômicas de agricultores familiares para a comercialização de
alimentos (AS-PTA);
Programa de Formação e Qualificação Profissional, destinado a gestores de cooperativas do
meio rural e associações de produtores (CEPEMA);
cursos educacionais e de treinamento, oferecidos à comunidades de agricultores locais
(IPAM);
Projeto Capacitação e Fortalecimento da Associação Terra Indígena Xingu – ATIX (ISA).
Capacitação para educação quilombola (FALA PRETA)
metodologia de formação continuada de professores em exercício em educação ambiental
(SOS AMAZÔNIA e GAIA AMBIENTAL)

Nestas iniciativas, algumas ONGs, como a REDE, oferecerem bolsas, como ajuda de custo, às
pessoas das comunidades carentes para participarem do cursos de capacitação,
desenvolvimento de pesquisa popular e experimentação (REDE).
Por fim, cabe ressaltar a participação percentual das ONGs que declararam ter elaborado
material didático: cartilha (52%), folders (66%) e vídeos (30%).
A atuação na capacitação organizacional de comunidades locais parceiras pode ser
exemplificada pelas seguintes iniciativas:
Captação de recursos:
•

oficinas para elaboração de projetos visando fortalecer a atuação das associações de
moradores em defesa dos sistemas naturais e de melhoria da qualidade de vida capacitandoas em elaboração e encaminhamento de projetos (Instituto Ecoar);

•

estímulo as associações para buscar recursos junto a prefeituras e entidades governamentais
locais (IDA CEFLURIS);

•

método para organização de cooperativa de crédito de forma participativa com agricultores
(RURECO);

•

capacitação para concorrência em editais (ISA) e para as comunidades quilombolas
captarem e administrarem recursos (CPI-SP);

•

identificação de fontes financiadoras e encaminhamento de projetos para experiênciaspiloto (POEMAR).

Capacitação gerencial:
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• Capacitação gerencial de comunidades quilombolas para exploração da castanha-do-pará
(CPI-SP);
• metodologia para avaliação de desempenho econômico e financeiro dos sistemas agrícolas
familiares (FVA, CTA-ZM);
• potencialização da organização dos produtores rurais para agronegócios (Poemar).
Capacitação para representação coletiva:
•

estratégias para formação de lideranças de base (CTA-ZM);

•

apoio a iniciativas de associativismo e cooperativismo (IESB, INSTITUTO ECOAR,
TERRAVIVA, IDA CEFLURIS), como por exemplo:
• apoio à criação de associação de produtores orgânicos (CI-BRASIL);
• criação de cooperativa de produtores de ostras e de associação de manejadores de
plantas nativas (GAIA AMBIENTAL);
• apoio à criação do Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar do Vale do
Ribeira – SintraVale (PROTER);
• estratégia de organização das comunidades de pescadores (PRÓ-TAMAR);
• estratégia de articulação de iniciativas em comunidade urbanas – redes locais de
desenvolvimento (REDE);
• criação de associação de moradores do Parque Nacional do Jaú (FVA);
• criação de cooperativa de produtores de café (CEPEMA).

2.3.2. ALTERNATIVAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA)
Os resultados declarados na linha de atuação viabilização de alternativas de desenvolvimento
econômico com fins de geração de trabalho e renda para comunidades locais, são identificados
a partir de duas abordagens. Primeiramente procura-se caracterizar a diversidade de tipos de
resultados relacionados ao Desenvolvimento de produtos e, notadamente, de processos, de
Metodologias, de Estratégias de Gestão (com destaque para a elaboração e execução de planos
de manejo) e de Marketing. Em um segundo momento, a apresentação dos resultados salienta o
aspecto da aplicação do conhecimento ou da adoção de tecnologia transferida pelas ONGs e
dos seus respectivos beneficiários.
2.3.2.1. Síntese dos resultados
Há uma grande profusão de exemplos relacionados à agropecuária, área na qual destaca-se na
atuação das ONGs no desenvolvimento de sistemas e técnicas de produção agroecológica e
orgânica. Também são identificadas iniciativas de reorientação das técnicas e práticas ligadas à
agricultura convencional. Aparecem ainda exemplos pontuais ligados à agricultura urbana.
São identificados exemplos envolvendo o estabelecimento de bancos de germoplasma (canade-açúcar e mandioca) e o resgate, avaliação e produção de sementes (milho, feijão e café)24.
No período investigado, aconteceram também importantes desenvolvimentos de metodologias e
técnicas para sistemas agroflorestais (SAFs)25. Constituem exemplos da atuação neste tema:
24

local para o armazenamento dos recursos genéticos de espécies.
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•

Produção de mudas e sementes (BIOMA e CEPEMA);

•

Adaptação dos sistemas agroflorestais para a região amazônica (POEMAR, PESACRE,
Andiroba), a costa do descobrimento (TERRAVIVA) e para o bioma cerrado (CAT), de
forma participativa, ou seja, com a participação de agricultores familiares;

•

Desenvolvimento de metodologias de monitoramento (CAT e BIOMA)

Os exemplos relacionados com a agricultura orgânica envolvem o desenvolvimento do plano de
negócios, do sistema de produção, das estratégias de marketing (certificação, marca) e
comercialização. No que se refere à certificação, verifica-se a participação no estabelecimento
da metodologia e dos padrões para certificação orgânica no país.
Como resultados associados à agricultura convencional, podem ser mencionados a exploração
da interface entre a agricultura de larga escala com pecuária; a adaptação de técnicas
tradicionais para regiões específicas, como no caso do desenvolvimento da metodologia de
terraços em gradiente e o desenvolvimento de metodologia para avaliação de qualidade de
operações agrícolas.
No caso da agricultura urbana, um exemplo se refere ao desenvolvimento de tecnologias para
otimização do uso de pequenos espaços urbanos (REDE). A utilização destes pequenos
espaços, em geral canteiros, tem como objetivo também minimizar os efeitos das chuvas nas
cidades, diminuindo os riscos de enchentes e desabamentos.
Em relação à exploração sustentável de espécies vegetais, particularmente da flora nativa, as
ONGs da amostra atuaram no desenvolvimento de planos de manejo de espécies específicas
(como copaíba, arumã) em atividades extrativistas. Outra frente de trabalho foi o
desenvolvimento das técnicas de processamento, incluindo a desidratação, conserva, extração
de polpa de frutas, extração e filtragem de óleo de frutas nativas e adaptadas - como as frutas da
Amazônia (patauá e açaí) e as do Cerrado (buriti, caju do campo, mama-cadela e bacaba).
Os exemplos relacionados com a exploração de plantas medicinais também mostram a
diversidade da atuação das ONGs . Seguem alguns exemplos:
•

O Vitae Civilis e a FBDS auxiliaram na elaboração de metodologia para inventário de
plantas medicinais e elaboração de plano de negócios. No caso do Vitae Civilis, para uma
comunidade do Vale do Ribeira, em São Paulo, e no da FBDS para transformar o
Laboratório de Fitoterapia da Klabin Paraná Produtos Florestais (KPPF) em uma empresa
rentável, independente da holding Klabin de Papel e Celulose S/A, dividindo o benefício da
produção de fitoterápicos com as populações locais e revertendo, também, benefícios para a
conservação da biodiversidade;

•

O IDA Cefluris auxiliou o Centro de Medicina da Floresta26 no desenvolvimento de
fitoterápicos, tinturas, florais, pomadas, banhos e unguentos elaborados a partir da
recuperação dos conhecimentos tradicionais da população área de Pauiní no Amazonas;

25

Os sistemas agroflorestais - SAF's, são formas de uso e "manejo" da terra, nas quais árvores ou arbustos são
utilizados em associação com cultivos agrícolas e/ou com animais, numa mesma área, de maneira simultânea ou
numa sequência temporal. Fonte: http://www.abra144.com.br/sustentabilidade/ agroflor.htm. Os sistemas
agroflorestais são melhor adaptados ao meio ambiente da Amazônia por: sua alta quantidade de biomassa por
unidade de superfície, a qual armazena o capital químico de produção; uma rede densa e permanente de raízes, que
realça a ciclagem de nutrientes; e uma cobertura vegetal permanente, que protege o solo contra a erosão e as altas
temperaturas. Com estas características, os sistemas agroflorestais constituem uma das poucas opções para o uso
da terra mais sustentável na Amazônia. Johannes van Leeuwen (INPA). Desenvolvimento e Avaliação de Sistemas
Agroflorestais para a Amazônia. s/d . <http://www.mct.gov.br/prog/ppg7 /projetos/proj870.pdf>
26
O Centro de Medicina da Floresta, localizado Vila Céu do Mapiá, Município de Pauini (AM), constitui-se num
centro de pesquisa, sistematização e difusão do conhecimento popular sobre o poder medicinal das plantas
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•

A Fundação Rureco atuou na venda da matéria prima;

•

A REDE desenvolveu mecanismos de controle de qualidade popular na preparação de
remédios de plantas medicinais de conhecimento tradicional e também estabeleceu a
articulação PACARI Plantas Medicinais do Cerrado que visa formar formação de redes
regionais que articuladas entre si fortalecem uma rede nacional de plantas medicinais;

•

Há ainda na amostra uma ONG, AGROTEC, que estabeleceu o processo completo de
produção de fitoterápicos, de forma integrada com a criação de animais silvestres e
aproveitamento de plantas nativas. Isso foi feito a partir do cumprimento das seguintes
etapas: (i) metodologia de banco de sementes e mudas certificadas de plantas medicinais
adaptadas com o objetivo de obter plantas validadas tecnicamente e com monitoramento do
respectivo padrão de pureza genética e teores de princípio ativo identificado; (ii) plantio das
plantas medicinais; (iii) aperfeiçoamento dos equipamentos para produção da matéria
prima, e a produção propriamente dita, incluindo óleos essenciais, óleos vegetais e plantas
secas (nativas e adaptadas); (iv) implantação de um laboratório de produção de
medicamentos fitoterápicos com equipamentos especializados, capazes de produzir
comprimidos, pomadas, capsulas, tinturas, etc; (v) produção de 36 tipo de medicamentos;
(vi) inserção dos fitoterápicos para atendimento básico de saúde pública regional, via
prescrição médica do Programa de Saúde da Família (PSF); (vii) registro de marca para
comercialização dos produtos em mercado certificado e eco-solidário e na rede de
supermercados do Grupo Pão de Açúcar (SP).

No tocante à exploração econômica da fauna terrestre, houve desenvolvimento de técnicas de
criação e manejo de animais silvestres (queixada, cateto e capivara), no sistema semi-extensivo
e extensivo em áreas naturais, de animais não silvestres (caprinos).
Em relação à exploração florestal, algumas ONGs desenvolveram metodologias de manejo
incluindo:
•

extração de impacto reduzido (IMAZON e FFT);

•

exploração em larga e pequena escala (IMAZON);

•

manejo florestal em terra firme (IPAM);

•

inventário florestal não madeireiro (PESACRE e ANDIROBA);

•

detecção da degradação florestal pela exploração madeireira e queimadas na Amazônia
Oriental utilizando imagens de satélite (IMAZON) e manejo florestal em terras indígenas
(ISA).

A atuação das ONGs neste tema também envolveu o estabelecimento de padrões e
metodologias para certificação:
•

desenvolvimento de padrões de certificação de produtos florestais não madeireiros
(IMAFLORA);

•

o estabelecimento de critérios para certificação do Forest Stewardship Council (FSC) em
terra firme, utilizada pelo IBAMA para monitoramento (FFT);

•

a avaliação preliminar para certificação do manejo florestal de terras quilombolas (CPI-SP).

amazônicas, cultivo e plantios, produção de remédios, atendimento à população e capacitação de agentes da saúde
na linha da Medicina da Floresta. O Centro Medicina da Floresta iniciou-se em 1989com a intenção de resgatar, o
uso das plantas e recurso naturais no cultivo de saúde, tendo se estabelecido formalmente como uma ONG em
1997.
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Quanto aos resultados focados na gestão de recursos pesqueiros, podem ser mencionados:
• subsídios técnicos para criação de banco de dados sobre pesca (Ecotrópica);
• tecnologia de captação e engorda de moluscos bivalves (Gaia Ambiental);
• produção e beneficiamento de produtos da maricultura (Promar).
Na atuação das ONGs, devem ser mencionadas ainda as atividades da cadeia de inovação
ligadas aos aspectos organizacionais, comerciais e financeiros. Neste sentido, por intermédio de
iniciativas de marketing, buscou-se acrescentar um diferencial ao produto via certificação e
estabelecimento de marcas - como a marca Grande Sertão para 15 tipos de polpas de frutas
nativas e adaptadas criada pela CAA-NM ou uso, pelo público-alvo, da marca da ONG na
comercialização de seus produtos (SPVS) -, de forma a assegurar o incremento de valor através
do apelo ecológico, da valorização do homem do campo, do agricultor e do extrativista. Foi
declarado o envolvimento no desenvolvimento de metodologia para recenseamento de
pequenos produtores (sejam grupos de produtores, organizações coletivas ou agricultores
familiares), com vistas a monitorar parâmetros contemplados para a certificação dos seus
produtos.
Foram identificadas iniciativas vinculadas ao desenvolvimento de plano de negócios –
inclusive para incubadora de micro e pequenas empresas (BIOMA) - e ao processo de
comercialização a partir da rotulagem e da colocação de produtos em feiras, centrais de
artesanato, congressos, espaços de mercado solidário; do estudo de mercado para produtos
orgânicos (ecobife ou carne bovina, banana passa e cacau), sendo que os dois últimos
encontraram espaço para exportação; registro de marca comercial para produtos desenvolvidos
em terras indígenas; elaboração de catálogo expositor de produtos artesanais; instalação de
lojas de produtos da comunidade em trilhas de ecoturismo.
Além disso, também há iniciativas das ONGs na definição de estratégias para captação e
viabilização de recursos financeiros via, por exemplo, a atuação junto ao Banco do Nordeste
para a criação de linha de crédito para produtores orgânicos; a criação de cooperativas de
crédito para agricultura familiar, como as do sistema da Base Central de Serviços das
Cooperativas de Crédito Solidário (Cresol/BASER)27 (RURECO); o financiamento de cadeias
sócio-produtivas voltadas para a exploração de recursos pesqueiros; a inclusão de municípios
no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), a partir da
participação na elaboração de planos municipais de desenvolvimento rural (CTA-ZM e CAT),
e a divulgação e operacionalização de fontes de financiamentos para pequenos projetos
agrícolas e agroextrativistas.
Cabe destacar, por fim, a elaboração de metodologias de diagnóstico participativo para temas
diversos como: desenho de sistemas agroflorestais; planos de desenvolvimento municipal rural;
para contexto urbano; para pesquisa etnofarmacológica; dos sistemas de produção de aldeias
27

O sistema Cresol contava, em 30 de junho de 2001, com 41 cooperativas filiadas nos Estados do Sul. O Quadro
Social nas 41 cooperativas era de 17.540 pessoas, em média quase 500 sócios por cooperativa, ou seja são mais de
17.000 famílias em regime de economia familiar tendo acesso a um sistema financeiro diferenciado, na qual a
rentabilidade do mesmo é medido não somente pelos resultados da cooperativa, mas acima de tudo pela evolução
de seus cooperados. A Cresol mantém um convênio com o Banco do Brasil, o chamado Convênio de
Compensação, onde a cooperativa retém o dinheiro e faz a compensação de cheques e de outros papéis. Os
recursos do PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) também para custeio, são
repassados via Banco do Brasil. Outros convênios importantes para repasse de recursos do PRONAF ocorrem com
o BRDE e BNDES, convênios esses para repasses de recursos para investimento. Fonte: Banco de Experiências da
UNILIVRE disponível em <http://www.unilivre.org.br/ centro/experiencias/ experiencias/399.html>
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indígenas e para planos de manejo. Em todos estes casos, busca-se envolver os beneficiários
diretos no diagnóstico da situação e na concepção dos novos sistemas de uso dos recursos
naturais.
2.3.2.2. Transferência de tecnologia
Do total das ONGs da amostra, 75% declararam atuação em transferência de tecnologia, 18%
declararam não ter transferido tecnologias no período contemplado e 7% não forneceram o
dado. De maneira geral, a transferência de tecnologia pode ser definida como o processo de
utilização de tecnologia, conhecimento, know-how ou condições de infra-estrutura e
equipamentos para propósitos não intencionados originalmente pela organização que
desenvolveu a mesma. Este processo pode resultar em comercialização ou aperfeiçoamento de
produtos e processos para satisfazer necessidades públicas e privadas (Wang et al., 2003). A
atuação em transferência de tecnologia é um aspecto central na caracterização das ONGs como
agentes de inovação com foco, neste caso, no desenvolvimento de produtos e processos.
Nos mecanismos adotados para a transferência de tecnologia encontram-se a prestação de
assistência técnica, a elaboração de publicações e a organização de eventos e, notadamente, a
pesquisa cooperativa. Avançando neste último mecanismo, dentre as ONGs que declararam
este tipo de atuação, 76% declararam algum tipo de participação no desenvolvimento das
tecnologias transferidas e 24% não participaram. O estabelecimento de parcerias com
instituições de pesquisa será retomado no capítulo 3.
Foram declarados mais de uma centena de exemplos de transferência de tecnologia
relacionados com a linha de atuação alternativas de desenvolvimento econômico, os quais
foram agrupados em cinco grupos que refletem a finalidade da sua aplicação28:
agrobiodiversidade (92 exemplos declarados), manejo de recursos florestais (34), manejo de
recursos pesqueiros (4) e ecoturismo (2). Os exemplos de tecnologias transferidas são
identificados a seguir.
Agrobiodiversidade29: Sistemas Agroflorestais (SAFs); produção de café e cacau; técnicas de
produção (manejo e conservação do solo, adubação verde, resgate de sementes crioulas,
controle de pragas, conservação de recursos hídricos, plantio direto); plantas medicinais;
apicultura; exploração da fauna silvestre e domesticada (galinha caipira, abelhas);
beneficiamento de frutas (frutas desidratadas, polpa de frutas, farinha de banana), derivados de
leite e de açúcar mascavo; produção de cachaça; agricultura urbana;
Ecoturismo30: Planejamento de ecoturismo e melhoria dos serviços turísticos prestados pelas
comunidades;
Manejo de recursos florestais31: técnicas de manejo florestal (inventário florestal madeireiro e
não madeireiro; exploração de espécies madeireiras e não madeireiras - como açaí, arumã;
palmito pupunha; coco; técnicas de mapeamento de florestas exploradas; produção de mudas
28

As categorias foram baseadas nas áreas apoiadas pelo FUNBIO no exercício de 2001 (FUNBIO, 2001). A noção
de agrobiodiversidade foi ampliada para incluir os exemplos ligados a práticas alternativas e agricultura orgânica.
29
Agrobiodiversidade: sistema agrícola que privilegia a integração entre diversas culturas e a diversidade de
espécies, em bases ecológicas.
30
Ecoturismo: é o segmento da atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o patrimônio natural e cultural,
incentiva sua conservação e busca a formação de uma consciência ambientalista com a interpretação do ambiente,
promovendo o bem-estar das populações envolvidas.
31
Manejo de recursos florestais: significa a administração da floresta para obtenção de benefícios econômicos,
sociais e ambientais, respeitando os mecanismos de sustentação do ecossistema e considerando a utilização de
múltiplas espécies madeireiras, produtos e sub-produtos não-madeireiros, bem como de outros bens e serviços de
natureza florestal.

52
(espécies comerciais e nativas); inventário florestal madeireiro; mecanismos de previsão e
prevenção de incêndio; móveis artesanais; produção de fitoterápicos e florais a partir de
conhecimentos tradicionais;
Manejo de recursos pesqueiros: desenvolvimento de sistemas de gestão; aquicultura (criação de
ostras e de peixes); sistematização de dados para o estabelecimento de padrões para a
certificação de ostras (Gaia Ambiental).
A apropriação social do conhecimento promovida pelas ONGs teve como principais
beneficiários: produtores rurais, principalmente agricultores familiares, técnicos de órgãos
governamentais e pesquisadores e comunidades locais em geral (Tabela 4).
Tabela 4 – Beneficiários segundo número de tecnologias transferidas na linha de atuação –
Alternativas de Desenvolvimento Econômico
Classificação dos beneficiários

Número de tecnologias
transferidas
54
34
19
10
9

Produtores Rurais: agricultores familiares
comunidades locais
produtores rurais geral
outros
técnicos e pesquisadores
Fonte: Pesquisa de Campo
Nota: Outros citados foram Países com potencial turístico e recursos naturais (Guiné Bissao, Galápagos e
Jamaica); Famílias da APA de Guaraqueçaba; Proprietários de pousadas, Pessoas de órgãos ambientais;
Assentados no Pontal do Paranapanema; Jovens viveiristas; Comunidades urbanas de baixa renda; Jovens em
situação de risco; Famílias de caixeteiros e Parceiros.

2.3.3. CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL
Os resultados enquadrados na linha de atuação conservação e recuperação ambiental são
apresentados em dois blocos. O primeiro diz respeito ao desenvolvimento de metodologias, que
constitui o exemplo predominante nessa linha, de ferramentas de gestão de áreas protegidas,
com destaque para os planos de manejo, e à identificação e desenvolvimento de tecnologias.
No segundo bloco estão sintetizados resultados em termos das tecnologias transferidas pelas
ONGs, identificando seus principais beneficiários.
2.3.3.1. Síntese dos resultados
As metodologias de conservação ambiental indicam um papel relevante das ONGs na definição
das bases conceituais para a pesquisa científica em conservação da biodiversidade. Além disso,
seus resultados oferecem subsídios para o estabelecimento de diretrizes para órgãos
governamentais, como IBAMA (monitoramento de cobertura vegetal e manejo de espécies da
fauna ameaçadas) e INPE (previsão de incêndios florestais).
Alguns exemplos destas metodologias são:
Metodologias para conservação de recursos florestais:
•
•

modelo de previsão de incêndios florestais e queimadas na Amazônia Brasileira, que foi
incorporado na rotina de previsão do INPE, e estratégia de prevenção de incêndios (IPAM);
determinação de susceptibilidade da vegetação ao fogo (BIOMA);
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•

monitoramento da cobertura florestal através de geoprocessamento (IESB);

Metodologias para conservação de unidades de conservação:
• planejamento, implantação, manejo e monitoramento de áreas protegidas e entorno (GAIA
Ambiental, SOS Mata Atlântica, Associação Caatinga);
• medidas do sucesso das ações de conservação em áreas protegidas (TNC DO BRASIL);
• localização por coordenadas cartesianas para vigilância e monitoramento de parque
municipal - tecnologia mais barata em relação ao uso de GPS (APROMAC);
• metodologia de construção participativa do plano de manejo do Parque Nacional do Jaú
(AM), que incluiu a criação de uma associação de moradores do Parque, que passaram a
participar da gestão do parque32 (FVA);
• metodologia para aquisição de áreas privadas para fim de preservação – como escolher a
área, obter financiamento e negociar a compra (SPVS);
Metodologias para priorização de áreas para conservação:
• avaliação ecológica rápida, metodologia que fornece informações ecológicas para subsidiar
a seleção de áreas importantes a serem conservadas (TNC DO BRASIL, Unilivre, CIBRASIL);
• metodologias para identificação de áreas prioritárias para conservação de biodiversidade – a
partir destas metodologias e dos workshops realizados, o MMA redirecionou os editais do
PROBIO para priorizar ações nas áreas escolhidas nos diversos biomas (CI-BRASIL);
• introdução do conceito de corredores de biodiversidade e criação de um software para
tomada de decisão em estratégias de conservação em corredores de biodiversidade, que
cruza informações sobre uso da terra, preço da terra, biodiversidade, e constrói cenários
para auxiliar o estabelecimento de estratégias (CI-BRASIL);
• protocolo para inventário da biodiversidade e protocolo de delimitação de diretrizes
biológicas (DRÍADES);
• priorização de áreas para conservação através de modelagem em SIG (IESB).
Metodologias de conservação da fauna:
manejo de metapopulação do mico-leão-preto (IPÊ);
• diretrizes para observação de golfinhos – que foram transformadas em diretrizes nacionais e
resultaram nas diretrizes do Plano de Ação de Mamíferos Aquáticos do IBAMA e da
atividade de Turismo de Observação de Golfinhos em Fernando de Noronha (PE) (Golfinho
Rotador);
• monitoramento da fauna em fragmentos florestais (IESB);
• aprimoramento das técnicas de manejo das tartarugas marinhas (Pró-Tamar);
• protocolos de resgate, identificação, reabilitação e soltura de mamíferos aquáticos,
utilizados pela REMANE (Rede de Encalhes de Mamíferos Aquáticos do Nordeste) e
IBAMA (FUNDAÇÃO MAMÍFEROS AQUÁTICOS e AQUASIS);
• metodologias para material osteológico e para gerenciamento costeiro – um produto desta
metodologia foi o projeto de diagnóstico para a gestão integrada da zona costeira do Ceará
(AQUASIS).
Exemplos pontuais são encontrados no desenvolvimento de estratégia para a gestão municipal
do meio rural (IPAM).
32

Esta foi uma forma de lidar com o dilema legal de que não poderia haver populações morando em parques
nacionais, visto que a legislação não permite este tipo de ocupação humana neste tipo de unidade de conservação.
No entanto, grande parte dos atuais moradores já habitava a região antes da criação do parque.
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Os exemplos de metodologias de recuperação ambiental desenvolvidas são:
•
•

•
•
•
•

avaliação da qualidade do plantio das matas ciliares (CDVale);
adaptação de metodologia para recuperar área de pastagem com o objetivo de diminuir a
competição do pasto para colocar árvores de espécies nativas, através do uso mecânico e
químico, controle das plantas daninhas e adaptação da metodologia para recuperar área de
capoeira – o objetivo é eliminar competição entre árvores, através de roçada, desrama,
desbrota e plantio de árvores nativas (Instituto Terra);
recuperação de áreas degradadas no litoral com produção de plantas nativas (SPVS);
metodologias de seqüestro de carbono com medição de biomassa (SPVS);
estudos sobre a regeneração do mogno (CI-BRASIL);
adaptação de metodologia de recuperação de fragmentos florestais para a região do Médio
Paranapanema – SP (CDVale).

Exemplos de aplicação das tecnologias de recuperação ambiental estão nos projetos de longa
duração de sequestro de carbono via recuperação de áreas degradadas (SPVS) e no plantio e
manutenção de plantas nativas para controlar a agressividade da aroeira – espécie nativa
agressiva - e ervas daninhas (Instituto Terra).
Um exemplo isolado ligado ao financiamento de atividades de recuperação ambiental é o
Clickarvore, um programa de reflorestamento da Mata Atlântica no qual cada click de um
internauta corresponde ao plantio de uma árvore e é custeado por empresas patrocinadoras.
Com relação ao desenvolvimento de metodologias para gestão do espaço urbano, podem ser
citados:
• metodologia Geocidades para avaliação de impactos ambientais urbanos, de forma a
fundamentar a produção de relatórios ambientais para cidades da América Latina e do
Caribe (ISER);
• adaptação da metodologia Diagnóstico Rápido Participativo (DRP) para contexto urbano,
considerando vários temas - segurança alimentar, resíduos sólidos, plantas medicinais, etc.
(REDE);
• metodologia sustentável para ocupação territorial (Fundação OndaAzul);
• sistema de monitoramento da qualidade de vida urbana a partir de um sistema de
informações geocodificado para avaliar a qualidade de vida oferecida a população em cada
local (UNILIVRE);
• Centro Nacional de referência de Gestão ambiental de assentamentos humanos, uma
iniciativa da UNILIVRE com o Ministério do Meio Ambiente voltada para a difusão e o
intercâmbio de Boas Práticas de Gestão Ambiental em Assentamentos Humanos, como
forma de contribuir para o aprimoramento da gerência das instituições muncipais.
Nas estratégias de gestão, encontram-se iniciativas de zoneamento:
• zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) do Médio Paraíba a partir do levantamento das
características ambientais e socioeconômicas para a indústria e a comunidade local e
desenvolvimento de banco de dados disponibilizado para os municípios (FBDS);
• voltado para o setor industrial, há o exemplo do programa de incentivos à implantação de
indústrias ambientais na Região Metropolitana de Curitiba (UNILIVRE).
• participação na elaboração do Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) do Estado do Acre
(BIOMA e IMAZON);
• metodologia de trabalho na gestão territorial a partir do Zoneamento Econômico e
Ambiental da Amazônia Legal (FBDS);
• zoneamento agroecológico das Terras Quilombolas Alto Trombetas, Jamari/Último
Quilombo e Moura (CPI-SP).
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Na busca de fontes alternativas de energia, há o exemplo da identificação de tecnologia de
geração solar helio-térmica. Neste projeto, a FBDS em parceria com o Instituto Weizmann
Institute of Science de Israel e Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (Cepel), procura
desenvolver solução para o problema de armazenamento da energia solar, considerando o
grande gargalo neste tipo de tecnologia. O que está sendo desenvolvido possui ainda pequena
viabilidade técnica, é muito cara, mas tem vantagens de ser limpa e renovável (FBDS).
São vários os resultados ligados à conservação de recursos hídricos:
•
•
•
•
•
•

tecnologias e metodologias para controle de plantas aquáticas em reservatórios via pesquisa
de controle químico, biológico, mecânico e manejo de recursos hídricos (FBDS);
modelo de gestão de bacia hidrográfica (FBDS) e de planejamento por microbacia
(Instituto Terra);
projeto em parceria com governos municipal e estadual para gestão de bacias hidrográficas
(Instituto Terra);
recuperação de microbacia com sistemas agroflorestais (CAT);
metodologia de barragem subterrânea para manejo de bacias hidrográficas no semi-árido
(CEDAC);
metodologia para gestão de recursos hídricos (UNILIVRE).

Os resultados das iniciativas em relação a resíduos sólidos são:
•
•
•
•
•

elaboração de planos municipais de gerenciamento de resíduos sólidos (Unilivre);
metodologias participativas de trabalho comunitário com lixo (REDE);
processo de recolhimento para reciclagem de baterias de telefones celular (SPVS);
melhoria do processo de confecção dos móveis, a partir de embalagens PET (Projeto Uerê);
processo de reciclagem de pneus, inclusive para serem utilizados em tubulação para
saneamento (CEDAC).

Um outro campo da atuação das ONGs diz respeito ao desenvolvimento de metodologias para
educação ambiental. São exemplos dessa atuação:
•

metodologias para formação de professores, como a metodologia de formação continuada
de professores em exercício em educação ambiental (SOS Amazônia e GAIA
AMBIENTAL);

•

metodologias para educação ambiental de adultos e crianças, como o Programa Cidade e o
Meio Ambiente (método de ensino não formal de educação ambiental para adultos) e o
Programa Viva Curitiba (metodologia de educação ambiental para crianças) (UNILIVRE);

•

metodologias de mobilização social para educação ambiental em recursos hídricos em nível
municipal, incluindo a produção de material didático específico (INSTITUTO LARUS);

•

metodologia para capacitação de monitores, como a metodologia de capacitação de
monitores ambientais (GAIA AMBIENTAL) e a de capacitação de agentes envolvidos com
a observação de Golfinhos (Golfinho Rotador).

Um exemplo de tecnologias para saneamento é o desenvolvimento de processo de tratamento
biológico de esgotos domésticos (GAIA AMBIENTAL).
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2.3.3.2. Transferência de tecnologia
Exemplos da aplicação prática do conhecimento, declarados como transferência de tecnologia,
referem-se aos seguintes temas:
Conservação:
•
•
•
•
•
•

modelo de previsão de incêndios florestais e queimadas na Amazônia Brasileira mecanismos de prevenção de incêndio (IPAM);
monitoramento de biodiversidade (CI-BRASIL);
planejamento para conservação de áreas protegidas (TNC DO BRASIL);
elaboração de material cartográfico de unidades de conservação com técnicas de
geoprocessamento (FVA);
técnicas de Gerenciamento Territorial com Uso de Sistemas de Informação Geográfica
(FBDS);
programa de monitoramento ambiental integrado para zona costeira (AQUASIS).

Recuperação de áreas degradadas:
•
•
•
•

medição de biomassa vegetal para cálculo do estoque de carbono (SPVS);
formação de mudas de essências nativas (IPÊ);
plantio e condução de matas ciliares (GOLFINHO ROTADOR E CDVALE);
restauração florestal (SPVS).

Fauna:
•
•

monitoramento de peixe-boi (AQUASIS);
censo de animais "Camera trap" (IESB).

Energia:
•
•
•

energia solar (FVA);
energia limpa via uso do óleo de andiroba ou da energia solar (GTA);
otimização do uso de energia elétrica (FBDS).

Recursos hídricos:
•
•
•
•

Manejo de micro-bacias no semi-árido (CEDAC);
técnicas de conservação de nascentes (TERRAVIVA);
controle de plantas daninhas em reservatórios (FBDS);
conservação de recursos hídricos (AS-PTA).

Saneamento:
•
•
•
33

tecnologia para saneamento alternativo, através da utilização de estação de tratamento de
esgoto (ETE) com junco, que funciona como um filtro natural, onde conchas e vegetação
nativa filtram o esgoto33 (SPVS);
sistemas de tratamento biológico de esgoto doméstico (GAIA AMBIENTAL);
tratamento de água e esgoto por tecnologia de Wetlands Construídos (FBDS).

Testes demonstraram que a ETE já conseguiu reduzir a carga orgânica despejada no mar em 75%, índice
superior ao sistema tradicional de tratamento. Essa alternativa é desenvolvida pela SPVS em parceria com o
CEFET-PR e já existe em 10 locais diferentes desde 1999.
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Os principais beneficiários foram: pesquisadores de órgãos governamentais e institutos
públicos de pesquisa, como EMATER, IBAMA e EMBRAPA e algumas empresas públicas,
como a CESP. Isso reforça o papel das ONGs na capacitação do quadro de pessoal dos órgãos
relacionados com a pesquisa ambiental no Brasil, para as áreas destacadas acima.
Tabela 5 – Beneficiários segundo número de tecnologias transferidas na linha de atuação
Conservação e Recuperação Ambiental
Classificação dos beneficiários

Número de tecnologias
transferidas

Técnicos e pesquisadores
17
Outros
9
Comunidades locais
5
4
Produtores Rurais: agricultores familiares
Professores
2
1
Produtores rurais em geral
Fonte: Pesquisa de campo.
Nota: Outros citados foram proprietários de Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) e interessados;
Estudantes do ensino fundamental e médio; Público em geral; População costeira e guias turísticos.

2.3.4. DISSEMINAÇÃO
Esta seção trata dos mecanismos adotados pelas ONGs, na linha de atuação disseminação do
conhecimento científico e tecnológico, um aspecto central para essa organizações, para as
quais a atuação em CT&I faz sentido na medida em que subsidie diretamente suas ações de
conservação e uso dos recursos naturais com fins socioambientais. Esta lógica de atuação está
na base do estabelecimento de competências para efetivar e potencializar a conexão entre
geração, aplicação e ampliação da apropriação social do conhecimento.
Assistência técnica
Uma atuação destacada das ONGs, no que se refere à disseminação do conhecimento, é aquela
ligada às suas atividades de assistência técnica aos produtores rurais. Vários exemplos podem
ser identificados:
•

Alternativas Econômicas para a Conservação da Mata Atlântica do Sul da Bahia, um
projeto que enfoca a conservação da Mata Atlântica da região cacaueira do sul da Bahia,
envolvendo a assistência técnica e a transferência de informações ambientais e econômicas
aos proprietários privados (CI-BRASIL);

•

Programa de Biologia da Conservação que desenvolve ações para a proteção de espécies
em longo prazo e dos ecossistemas em que sobrevivem. As atividades buscam uma ação
cooperativa com as ONGs locais, agências governamentais e com os proprietários rurais,
através de um programa de assistência técnica e identificação de alternativas econômicas
para a região (CI-BRASIL);

•

Assessoria e apoio a organizações de pequenos agricultores: experimentação e difusão de
tecnologias e práticas agrícolas inovadoras (RURECO, TERRAVIVA e CAA-NM);

•

Projeto Lumiar – projeto de assistência técnica à gestão da organização, da produção e da
comercialização em projetos de assentamento, tendo-se em vista a implementação de um
processo de aprendizagem coletiva na busca do desenvolvimento sustentado e da qualidade
de vida (CAT);
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•

Estratégia de pesquisa e extensão descentralizada, enfocando demonstrações na propriedade
e buscando compreender o potencial e as limitações locais, enquanto respeita as prioridades
e as necessidades observadas na unidade produtiva familiar (PESACRE);

•

Visitas de assistência técnica promovidas pelas ONGs da Rede PTA para acompanhar os
experimentos participativos e iniciativas em andamento, como o CTA-ZM (no período,
realizaram mais de 150 visitas que atingiram pelo menos 1500 pessoas) e REDE (mais de
1200 visitas quase 5000 pessoas).

Publicações técnico-científicas
Com relação à divulgação dos resultados da pesquisa (
Gráfico 4), quase a totalidade da amostra, ou 59 ONGs, elaborou algum tipo de publicação
técnico-científica no período.
Entre as publicações técnicas, o tipo apontado por um maior número de ONGs foi relatório
(72%), seguido de artigos científicos (61%) e boletins (48%). Restringindo-se aos artigos
científicos, 49% das ONGs declararam publicações nacionais e 31% publicaram em canais de
divulgação internacionais.
Gráfico 4 - Percentual de ONGs que realizaram publicações técnico-científicas
Erro! Não é possível criar objetos a partir de códigos de campo de edição.
Fonte: Pesquisa de campo.
Nota: Outros se referem a CD-ROMs, outros trabalhos acadêmicos e Artigos em jornais e revistas.

Organização de eventos
A organização de eventos (Gráfico 5) coloca-se como mecanismo para divulgação e atualização
do conhecimento e, particularmente, para aproximação com os distintos públicos-alvo.
Gráfico 5 – Distribuição das ONGs segundo organização de eventos
62%

Seminários

57%

Palestras
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Reuniões Técnicas

44%

Workshops

34%

Outros

13%

Simpósios
Congressos
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60%

80%
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% ONGs
Fonte: Pesquisa de campo.
Nota: Outros se referem a campanhas (5 ONGs), feiras e exposições (4), Oficinas (4), Encontros e Fóruns
Regionais (9) e Visitas de assistência técnica (2).
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Esta aproximação com o público-alvo cumpre não apenas o papel de transmitir o
conhecimento, mas igualmente de captar demandas. Exemplo importante neste sentido são os
encontros e fóruns organizados pelas ONGs, como:
• Fórum de Desenvolvimento do Vale do Paranapanema organizado pelo CDVale;
• Encontros organizados pelas ONGs da Rede PTA, como os realizados pelo CTA-ZM
para fazer o diagnóstico e avaliação dos projetos, envolvendo os parceiros: agricultores,
técnicos da EMATER, EPAMIG, Secretaria de Agricultura e Secretaria de Educação e
IEF.
Educação ambiental
Conforme já foi aludido no presente capítulo, as iniciativas de educação ambiental visam
orientar e divulgar princípios que condicionam a sustentabilidade ambiental. Assim, 74% das
ONGs declararam iniciativas nesta área fornecendo também informações (público-alvo e temas
abordados) para a sua qualificação.
No que se refere à especificação do público-alvo, destacam-se estudantes, professores, escolas
para mais de 60% das ONGs que realizaram iniciativas de educação ambiental. Isso aponta a
proposta de inserir o tema da educação ambiental no ensino formal, de maneira sistematizada
no currículo e formação dos professores ou pontual, através de campanhas e visitas de campo.
De maneira pontual, foram citados, como público-alvo, agricultores, técnicos de unidades de
conservação e de órgãos governamentais.
Os temas mais citados nas iniciativas de educação ambiental foram, em ordem decrescente:
recursos hídricos, recursos florestais, resíduos sólidos, flora e fauna, desenvolvimento agrícola
e rural, desenvolvimento urbano, áreas protegidas e recursos pesqueiros.

2.3.5. POLÍTICAS PÚBLICAS
Com relação à linha de atuação políticas públicas, 90% da amostra declararam ter
protagonizado iniciativas visando influenciar a elaboração, implementação ou modificação de
ações governamentais bem como a conformação de convenções internacionais ligadas ao meio
ambiente. Foram citadas aproximadamente 150 iniciativas que foram agrupadas segundo
abrangência de incidência (internacional, nacional, estadual, municipal, local) e temas. O leque
de exemplos, reproduzidos a seguir, sinaliza uma atuação destacada das ONGs na definição e
execução de políticas públicas via geração e/ou identificação de subsídios técnicos e científicos
bem como por intermédio da defesa da adoção de um enfoque participativo para respaldar
ações governamentais e convenções globais.
2.3.5.1. Abrangência internacional
Convenções internacionais:
• auxílio na implementação da Convenção de Biodiversidade no Brasil (CI-BRASIL);
• defesa da inclusão do desmatamento tropical como tema específico para a Convenção sobre
Mudanças Climáticas (IPAM);
• discussão de propostas para o Protocolo de Kyoto questionando o uso de reflorestamentos
artificiais sem análises aprofundadas sobre o papel das florestas nativas (GTA);
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• subsídios para a elaboração da Convenção Internacional das Tartarugas Marinhas (PRÓTAMAR);
• acompanhamento técnico de convenções internacionais (CRIA).
Programas internacionais: adoção do projeto Corredores de Biodiversidade como componente
do Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil (PP/G7) (CI-BRASIL,
FVA).
Áreas protegidas: atuação no reconhecimento do Parque Nacional do Jaú como Patrimônio
Natural da Humanidade da UNESCO (FVA).
2.3.5.2. Abrangência nacional
Agenda ambiental: participação no processo de discussão de propostas e fechamento para
Agenda 21 do Brasil, procurando integrar na discussão empresas e ONGS internacionais (SOS
Amazônia, GTA e VITAE CIVILIS); defesa da criação do Fórum Brasileiro de Mudanças
Climáticas, no âmbito do Ministério da Ciência e Tecnologia, sendo compartilhado com o
Ministério das Relações Exteriores (VITAE CIVILIS).
Programa nacional de desenvolvimento: fomentar o diálogo entre os ministérios no sentido de
considerar os custos ambientais dos projetos do Programa Plurianual – PPA (IPAM); realização
de palestras para a equipe do plano de revisão do PPA, trabalho que resultou no lançamento de
edital para revisão do plano (IMAZON).
Orientações gerais para gestão ambiental:
•

promoção da formação de parcerias para intensificar aproximação entre universidades,
ONGs, governo e empresas (CI-BRASIL);

•

sistemas de análise para planejamento ambiental visando desenvolvimento e conservação
(CI-BRASIL);

•

utilização, pelo IBAMA, de informações resultantes de projetos das ONGs em ações para a
conservação do pato mergulhão (TERRA BRASILIS);

•

oferecimento, ao IBAMA, de subsídios para a elaboração de Sistema de Monitoramento instruções normativas e índices técnicos de produtividade para vistoria e
monitoramento/fiscalização (FFT);

•

subsídios ao Ministério da Ciência e Tecnologia na política de apoio à coleções científicas formulação técnica do Programa Setorial de Coleção de Cultura (CRIA).

Legislação:
•

subsídios à reformulação da lei de proteção de cultivares para que fossem levadas em
consideração as sementes locais nos programas de distribuição de sementes (AS-PTA);

•

contribuição na discussão do projeto de lei de regulamentação de acesso aos recursos
genéticos (FVA);

•

proposições em defesa do direito comunitário ao conhecimento como forma de combate à
apropriação indevida do conhecimento tradicional (REDE);

•

proposição de diretrizes adotadas no processo de elaboração da normativa de produção
orgânica no Brasil (IBD);
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•

proposição de alterações e incorporações na legislação florestal brasileira para tornar a
certificação mais acessível - “ser mais barato obter a certificação do que desmatar”
(IMAFLORA);

•

participação em audiências públicas e apresentação de propostas para o Código Florestal e
para o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC (PROTER);

•

apoio à estratégia do Ministério do Meio Ambiente, no âmbito do Código Florestal, para
manutenção da Reserva Legal, em 80% da área do estabelecimento, na Amazônia
(IMAZON e WWF-BRASIL);

•

suspensão da atividade madeireira no Sul da Bahia – Resolução CONAMA 240 e 248
(IESB);

•

subsidíos para a atualização das portarias nacionais e internacionais a partir dos resultados
de pesquisas em bioecologia das espécies de tartarugas marinhas (PRÓ-TAMAR);

•

participação na elaboração da legislação referente ao Sistema Nacional de Unidades de
Conservação (ISA, CTA-ZM, WWF-BRASIL).

Áreas protegidas:
•

apoio técnico e financeiro para ações oficiais voltadas à identificação de áreas prioritárias e
criação de unidades de conservação (CI-BRASIL, IMAZON, ASSOCIAÇÃO CAATINGA,
IESB, DRÍADES, IPÊ) e também utilização sustentável e repartição dos benefícios da
biodiversidade na Amazônia Brasileira (ISPN);

•

repasse, ao IBAMA, de experiência na criação de unidades de conservação (Associação
Caatinga);

•

planejamento de uso de áreas no entorno de unidades de conservação (TNC DO BRASIL);

•

participação na elaboração do site Conservation Plane para desenvolvimento do plano de
manejo do Parque Nacional das Emas, elaborando as perícias técnicas da voçoroca,
nascentes dos córregos Capoeira e da Porteira, solicitadas pelo Ministério Público
(FUNDAÇÃO EMAS);

•

relatórios finais do componente socioeconomia do projeto Conservação e Manejo da
Biodiversidade do Bioma Cerrado (ISPN);

•

elaboração de plano de manejo de unidades de conservação localizadas em áreas públicas
(PROAVES);
parceira com o Centro Nacional de Pesquisa para Conservação das Aves Silvestres
(CEMAVE/IBAMA) para realização de estudos visando a identificação de espécies de aves
e de áreas de conservação (PROAVES);

•

•

definição de unidades de conservação baseadas na ocorrência de peixe-boi (FUNDAÇÃO
MAMÍFEROS AQUÁTICOS);

•

repasse de resultados de estudos sobre manejo de recursos ambientais como subsídio para
elaboração de editais do Fundo Nacional de Meio Ambiente/MMA (FUNDAÇÃO
ONDAZUL).

Terras indígenas e quilombolas: proposição e aprovação de moção para criação de comissão de
trabalho no âmbito do CONAMA para elaborar proposta de regularização das eventuais
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superposições entre áreas indígenas e unidades de conservação (SOS Amazônia); defesa do
estabelecimento de parcerias entre população quilombola e órgãos governamentais - IBAMA e
INCRA, na implantação de ações conservacionistas (CPI-SP); realização de avaliação de
impactos e de consulta à comunidade local, povos Xavantes, no caso da construção da hidrovia
Tocantins-Araguaia (ISA).
Recursos hídricos: a Fundação Emas constitui um centro de referência no âmbito do
Movimento de Cidadania pelas águas, instituído pelo MMA.
Resíduos sólidos: inclusão da tecnologia de aproveitamento de pneus no Programa Nacional de
combate à Dengue da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA (CEDAC).
Agropecuária:
•

colaboração na realização de diagnósticos do Programa Nacional da Diversidade Biológica
(PRONABIO) sobre os problemas dos biomas brasileiros para respaldar iniciativas de
agricultura sustentável no Cerrado (TNC DO BRASIL);

•

modelo de assentamento em bases sustentáveis agroextrativistas (CAA-NM);

•

modelo de reservas extrativistas como expressão de uma reforma agrária agroecológica
para a Amazônia, que gerou modelos para o INCRA, como os assentamentos
agroextrativistas (GTA);

•

discussão, no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Agrário, sobre produto orgânico e
relação agricultura familiar-mercado. Isso resultou no Programa ARCO, com a criação de
35 agências regionais de comercialização (IBD);

•

aplicação, pelo IBAMA, do conceito de cadeia de custódia nos mecanismos de controle de
origem para o processo de certificação (IMAFLORA).

Crédito para agricultura familiar e orgânica: redirecionamento do recurso da Embrapa, recebido
do MDA/Pronaf, para pesquisa aplicada na área de agricultura familiar (AGROTEC);
fornecimento de informações ao Banco do Brasil para subsidiar a criação de linhas de crédito
para produção orgânica (IBD); Programa de Crédito para produção familiar na Amazônia –
PROAMBIENTE, que oferece a oportunidade de cobertura dos custos adicionais de
manutenção ambiental e remuneração dos serviços ambientais prestados à sociedade (IPAM).
Recursos florestais: introdução do tema “avaliação independente” no Sistema Nacional de
Florestas Públicas (IMAFLORA); participação na elaboração do Programa Nacional de
Florestas (PNF) (IMAZON).
2.3.5.3. Abrangência estadual
Legislação
•

aprovação do ICMS reduzido (0 entre 2000 e 2002 e 3% a partir de 2003) no Estado de
Goiás para animais silvestres (carnes e derivados) (AGROTEC);

•

participação no processo para regulamentação da Lei Estadual de Agrotóxicos e elaboração
do regime interno da Câmara Técnica de Agrotóxico do Acre (SOS AMAZÔNIA);

•

participação no processo para regulamentação de autorização de desmate de até 3 hectares
para posseiros (SOS Amazônia);

•

subsídios técnicos para aprimoramento da legislação da caixeta no Estado de São Paulo
(IGUAPE REFLORESTA);
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•

subsídios para a regulamentação estadual sobre pesca e extração de ostra (GAIA
AMBIENTAL);

•

inserção da discussão sobre plantas medicinais no Vale do Ribeira, que resultaram em
portarias do Instituto Florestal e da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (VITAE
CIVILIS);

•

ICMS ecológico (WWF-BRASIL);

•

subsídios para a legislação Estadual da questão ambiental envolvendo manguezais (Novos
Curupiras);

•

Influência na legislação e normalização, realizadas pelo governo do Estado do Pará e de
São Paulo, ligadas à regularização das terras de quilombo (CPI-SP).

Áreas protegidas:
•

parceria na gestão das áreas de proteção ambiental do Estado da Bahia que foi incorporada
pelo governo do Estado, que tem buscado parceiros locais para fazer a co-gestão de cada
unidade de conservação (IESB);

•

plano de manejo e de gestão do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro (CTA-ZM);

•

disponibilização de informações do plano de manejo do Parque Nacional da Serra do
Divisor e entorno e região do Vale do Juruá para elaboração do Zoneamento Ecológico e
Econômico (ZEE) do Estado do ACRE (SOS Amazônia);

•

contribuição para a seção do Zoneamento Florestal do Acre que prevê a criação de florestas
estaduais: (IMAZON e IMAFLORA);

Saneamento: elaboração de proposta de saneamento para Programa de Saneamento Rural
(POEMAR).
Agropecuária:
• assessoramento
à
Secretaria
de
Assistência
Técnica
e
Garantia
da Produção do Estado do Acre (SEATER/GP) e Secretaria de Florestas e Extrativismo
(SEFE) nas atividades de difusão tecnológica e capacitação agroflorestal para a
implementação das Ilhas de Alta Produtividade, relacionadas com a racionalização da
produção gumífera em áreas de Reservas Extrativistas (BIOMA);
•

metodologias participativas de desenho, desenvolvimento e implantação de SAFs adotadas
pelo Governo Estadual (PESACRE);

•

implementação do Conselho Estadual da Agricultura Orgânica do Paraná (RURECO).

Desenvolvimento rural: participação no processo da Conferência Estadual para a elaboração do
Plano Nacional de Desenvolvimento Rural (CAA-NM).
Crédito: Redirecionamento dos recursos do Fundo Estadual do Meio Ambiente para cadeia
produtiva de fauna em Goiás (AGROTEC).
Extrativismo: inserção da discussão sobre espécies de sempre-vivas na agenda do Estado em
relação à comercialização e conservação, o que levou a um aumentou da fiscalização e inserção
na lista de espécies ameaçadas do Estado (TERRA BRASILIS).
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Recursos pesqueiros: influência no Programa Estadual para Proteção do Caranguejo (Novos
Curupiras).
Recursos Hídricos: influência nos projetos da Secretaria Estadual de Recursos Hídricos, através
da capacitação das comunidades para participar dos comitês de bacias hidrográficas. (Instituto
Ecoar).
Agenda 21: disseminação dos conceitos da agenda para a elaboração de processos municipais e
estaduais (GTA).
Apoio a órgãos governamentais: apoio ao governo estadual do Paraná no Projeto Paraná
Biodiversidade apoiado pelo GEF (SPVS); Incorporação do modelo de planejamento da
paisagem desenvolvido pelo IPÊ nas ações do Instituto de Terras do Estado de São Paulo (IPÊ);
criação do sistema de avaliação de Políticas Públicas para o Instituto Ambiental do Paraná
(UNILIVRE); geração de dados sobre plantas medicinais para o Departamento Estadual de
Proteção dos Recursos Naturais (DEPRN).

2.3.5.3. Abrangência Municipal
Agendas 21: Colaboração na elaboração da Agenda 21 da Prefeitura de Curitiba (UNILIVRE);
estabelecimento do Fórum 21, instância de implementação da Agenda 21 no Rio de Janeiro
(ISER).
Planejamento urbano: colaboração na elaboração e monitoramento do
Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Curitiba (UNILIVRE).

Plano

de

Crédito: fomento da discussão do crédito para a transição agroecológica e implementação de
alguns itens em prefeituras do Paraná (AS-PTA).
Legislação: lei de aplicação de recursos municipais provenientes de impostos em atividades de
desenvolvimento rural devido a instalação de uma hidrelétrica em Aimorés (Instituto Terra);
Lei de Fauna Estadual e Lei de Fauna Municipal em Jataí visando a descentralização de
atribuições do IBAMA para Estado e Municípios (AGROTEC); participação na elaboração do
código municipal de meio ambiente (FUNDAÇÃO EMAS).
Desenvolvimento rural: implementação de programa Municipal de Agroecologia (Fundação
Rureco); Planejamento Participativo da Produção familiar dentro das ações de agricultura no
município (IPAM); Planos municipais de desenvolvimento rural (CTA-ZM e CAT);
participação no processo de qualificação dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural
(CAA-NM); estabelecimento do conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, baseado em
Lei (Instituto Terra); experiência de pulverização da questão agrícola com a extinção da
Secretaria de Agricultura e a criação da Unidade de Desenvolvimento Rural em cada Secretaria
(CEDAC).
Gestão Ambiental municipal: criação e implantação de Conselhos Municipais de Meio
Ambiente - CONDEMAS (FUNDAÇÃO MAMÍFEROS AQUÁTICOS); e criação do Consórcio intermunicipal para gestão da Costa dos Coqueiros (Fundação OndAzul).
Recursos Hídricos: Inclusão do Programa de Manejo Integrado de Sub-Bacias na Gestão
Municipal (CEDAC).
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3. Capacidade de articulação
O objetivo deste capítulo é caracterizar as competências relacionais das ONGs. A competência
relacional tem participação fundamental no processo de geração e aplicação do conhecimento
constituindo um elemento chave para o desempenho das organizações em CT&I. Munier (1999
apud Furtado et al., 2003) salienta seu papel na criação de inovações, tanto para garantir a
aquisição e adaptação de conhecimentos externos quanto para conseguir recursos e insumos.
Assim sendo, o capítulo encontra-se estruturado em duas seções. A primeira trata do
estabelecimento de parcerias e a segunda seção se refere aos outros canais acessados para busca
de conhecimento, intercâmbio e divulgação tais como: identificação de fontes de informação;
participação em eventos científicos e participação em instâncias coletivas, como fóruns,
conselhos e redes.

3.1. Parcerias
As competências na construção de vantagens relacionais têm como um importante instrumento
o estabelecimento de parcerias. ADULIS (2002) aponta que as parcerias cumprem quatro
funções no desenvolvimento institucional das ONGs:
•

fortalecer e ampliar a capacidade de ação;

•

desenvolver projetos e ações conjuntas;

•

realizar intercâmbio de conhecimentos e aprendizado, através da participação em instâncias
coletivas como redes temáticas, instâncias oficiais, etc.;

•

compartilhar recursos, através da utilização, ou cessão, de infra-estrutura e pessoal.

As parcerias devem ser entendidas no escopo de uma atuação motivada por interesses comuns
mas na qual não está descartada a existência de conflitos e concorrência.
No presente estudo, dentre os 453 projetos declarados pelas ONGs, menos de 23% foram
executados exclusivamente com equipe própria e 70% das parcerias estabelecidas se traduziram
em execução de tarefas conjuntas. Em algumas ONGs, destaca-se a atuação como núcleo de
redes de articulação (GTA) ou a própria origem encontra-se associada à participação nestas
redes (REDE e PESACRE).
As parcerias são estabelecidas com diversas finalidades, não excludentes:
•

parcerias de trabalho: que envolvem a concepção e execução dos projetos;

•

parcerias de financiamento: que envolvem principalmente órgãos governamentais, outras
ONGs, agências de cooperação e, mais recentemente, empresas;

•

parcerias institucionais de longo prazo para cooperação técnica: podem envolver
universidades, institutos de pesquisa, órgãos governamentais e empresas.

É importante destacar a importância das parcerias estabelecidas com órgãos governamentais,
que podem envolver os três tipos descritos anteriormente e têm um papel estratégico também
na construção de políticas públicas.
As ONGs que não tiveram sua origem no Brasil, especialmente TNC DO BRASIL, CIBRASIL e WWF-BRASIL, procuram sempre atuar com parceiros locais na realização de
projetos, sendo que tais parceiros são escolhidos em função da competência técnica, da
capacidade de trabalho e da influência que exercem nas suas respectivas regiões. Isso não raro
envolve esforços para o fortalecimento institucional das organizações parcerias e até mesmo a
criação de condições para o estabelecimento de uma ONG para viabilizar a parceria local. Um
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exemplo neste sentido é o da TNC DO BRASIL, que identifica um projeto a ser apoiado e
procura na região de incidência do projeto uma organização qualificada. Quando essa
organização não é identificada, a referida ONG estimula a criação de uma organização para
atuar na área. Um exemplo disso foi a criação da ASSOCIAÇÃO CAATINGA.
O estabelecimento de parcerias também ocorre em atendimento às demandas de outras ONGs
que procuram-nas como parceiros para o desenvolvimento de projetos comuns.
Para caracterizar as parcerias foram estabelecidas 11 categorias: Associações de classe;
Comunidade local; Empresas / Firmas de consultoria; Instituições de testes e certificação;
Institutos públicos de pesquisa; Fonte financiadora; Órgãos governamentais; ONGs;
Instituições de Ensino Superior; Cooperativas e Outras instituições. A partir daí, as ONGs da
amostra indicaram 1.222 parcerias, que se referem a cerca de 900 parceiros diferentes.
As parceiras mais frequentes ocorrem, em primeiro lugar, com outras ONGs e, em segundo,
com órgãos governamentais federais, estaduais e municipais (Gráfico 6). Estes últimos têm um
papel importante no financiamento e na disponibilização de infra-estrutura.
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Gráfico 6 - Frequência de citação das parcerias segundo classificação por tipo de participação
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Ainda com relação ao financiamento, destacam-se as parcerias com outras ONGs e programas
internacionais. Além disso, grande parte das ONGs (44%) declararam parceria com empresas
para apoio financeiro (58% no subtotal), execução de tarefas (35%) e utilização de infraestrutura e material (38%). Apesar disso, este tipo de parceria ainda é um tema não consensual
entre as ONGs entrevistadas:
•

34

Algumas ONGs se recusam a estabelecer parcerias com empresas devido a seus potenciais
passivos ambientais34;

Defini-se passivo ambiental como o conjunto de dívidas reais ou potenciais que a pessoa, a empresa ou a
propriedade possui com relação à natureza por estar em desconformidade com a legislação ou procedimentos
ambientais propostos. Fonte: http://www.mail-archive.com/civil@grupos.com.br/msg00266.html
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•

Já outras percebem que algumas empresas parceiras têm esses problemas, mas se os
identificam como atores importantes no projeto, procuram atuar para promover
conjuntamente ações de recuperação ambiental;

•

Por outro lado, outras ONGs buscam deliberadamente as parcerias com empresas, sendo
que, em alguns casos, isso se dá a partir do estabelecimento de um departamento de
parcerias estratégicas (SPVS e ECOTRÓPICA). No caso do WWF-BRASIL, a parceria
com empresas é buscada para atuar no marketing e licenciamento de produtos
desenvolvidos nos projetos, procurando modificar o comportamento empresarial.

Com relação às relações de parceria com universidades e institutos públicos de pesquisa, 80%
das ONGs declararam ter estabelecido parceria com pelo menos uma dessas instituições. Estas
parcerias resultaram, em 84% do total de parcerias declarado com estas instituições, em
execução conjunta de tarefas e também na utilização de infra-estrutura (38%). Estes dados
indicam a capacidade de relacionamento com os atores tradicionais de CT&I.
Em vários casos, as relações de parceria estreita com instituições de pesquisa está relacionada
com a própria origem da ONG. Grande parte das ONGs, 39%, surgiu a partir de um vínculo
muito próximo com instituições de pesquisa, seja, por exemplo, através de grupos de
estudantes (CTA-ZM), grupo de estudos e de projetos de pesquisa (POEMAR, INSTITUTO
LARUS, PESACRE, ISPN). O conhecimento das pesquisas é utilizado para subsidiar o ativismo
(NOVOS CURUPIRAS, INSTITUTO LARUS, CPI-SP, FVA, GAIA AMBIENTAL, IBD, PROTER) ou a
atuação com movimentos populares (CTA-ZM e IGUAPE REFLORESTA). Além disso, a captação
de recursos para pesquisa, seja para custeio seja para incorporar profissionais, foi um dos
motivos para o surgimento das seguintes ONGs: BIOMA, AQUASIS, DRÍADES, IESB,
POEMAR, PROAVES e IMAZON. Nestes casos, pesquisadores de universidades e centros de
pesquisa buscavam uma estrutura mais ágil e flexível para captar recursos humanos e
financeiros.
Com relação ao tipo de participação, as associações de classe e cooperativas, parcerias de
caráter local, têm proporcionalmente um papel mais frequente na coordenação das atividades
conjuntas. No entanto, junto com as parcerias estabelecidas com comunidades locais, são as
relações menos formalizadas via contratos e convênios. Já as relações com órgãos
governamentais, instituições de ensino superior e institutos públicos de pesquisa são
formalizadas em cerca de 50% dos casos.
Entre as instituições mais citadas nas parcerias (Gráfico 7), aparecem órgãos governamentais
ligados à área temática Meio Ambiente (IBAMA, MMA e Secretarias Estaduais de Meio
Ambiente) e fontes financiadoras e programas de financiamento também relacionadas com
Meio Ambiente (FNMA e FUNBIO)
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Gráfico 7 - Instituições parceiras mais citadas pelas ONGs
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Agregadamente, os sindicatos de trabalhadores rurais, associações de pequenos produtores,
grupos de extrativistas e cooperativas de produtores rurais representam as parcerias mais
comuns das ONGs, o que constitui um aspecto importante na sua atuação local.
No que diz respeito à localização das parcerias, estas se estendem por todas as regiões do país
mostrando uma presença geográfica fortemente pulverizada. Parte considerável das instituições
citadas (39% do total geral e 45% do total de parcerias nacionais) fica localizada na região
Sudeste, particularmente em Minas Gerais (22% do total nacional e 49% da região) e em São
Paulo (13% e 29%, respectivamente) (Gráfico 8), onde há proporcionalmente mais ONGs da
amostra.
Gráfico 8 - Localização dos Cooperantes / Parceiros por Região do País
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As ONGs estabeleceram no período uma rede de parcerias que cobre todos os estados
brasileiros, com exceção de Sergipe, e 256 municípios. No Mapa 1 é possível visualizar a
localização das parcerias nacionais plotadas nos municípios35. Este mapa, além de localizar as
instituições parceiras nos municípios procura, através dos desenhos, indicar as áreas de atuação
das redes mais citadas e que se traduzem em parcerias que se destacam no mapa. No entanto,
nem todos os pontos que se localizam dentro dos desenhos se referem diretamente às redes.

35

Cada citação de parceria foi plotada por município. Os municípios foram categorizados por número de citações.
É importante apontar que os vazios no mapa não significam que não há articulação necessariamente, mas sim que
não emergiram no conjunto de nossa amostra.

70
Mapa 3 – Localização das parcerias por municípios
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A distribuição das parcerias estabelecidas pelas ONGs revela pelo menos 4 importantes redes
de atuação destas entidades:
•

Gestão Integrada da Zona Costeira do Ceará: um exemplo é o contínuo de parcerias,
principalmente com prefeituras, ao longo do litoral do Ceará. Esta rede de articulação é o
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produto de um esforço empregado pela ONG AQUASIS no projeto de diagnóstico para a
gestão integrada da zona costeira do Ceará, que articulou 33 municípios do litoral e zona
estuarina cearense36.
•

REMANE: Outra rede visível são os pontos (universidades, ONGs, centros de pesquisa) ao
longo do litoral nordestino que constituem nós de atuação da Rede de Encalhes de
Mamíferos Aquáticos do Nordeste criada devido à grande quantidade de encalhes desses
animais na região. Fazem parte desta rede: FUNDAÇÃO MAMÍFEROS AQUÁTICOS, AQUASIS e
GOLFINHO ROTADOR.

•

Rede PTA (Rede de Projetos de Tecnologias Alternativas): trata-se de uma cooperação
entre diversas ONG's, associações de classe, cooperativas e comunidades locais que atuam
na promoção do desenvolvimento rural sustentável. Esta Rede foi citada por 7 ONGs, e é
responsável por parte da cobertura de citações que ocorreram em Minas Gerais (CAA-NM,
CAT, CTA-ZM e REDE), Sul da Bahia (TERRAVIVA), Rio de Janeiro (AS-PTA) e interior
do Paraná (RURECO). A atuação desta rede se traduz em parcerias de caráter local, como é
possível visualizar no mapa 2.

•

GTA: Na Amazônia, aparecem as parcerias da rede articulada pelo Grupo de Trabalho
Amazônico (GTA) composta por organizações não-governamentais e movimentos sociais
(seringueiros, castanheiros, quebradeiras de coco, pescadores artesanais, ribeirinhos,
comunidades indígenas, além de pequenos agricultores e suas famílias) que pontuam o
Acre, Rondônia e a porção norte da Amazônia. Fazem parte desta rede: SOS AMAZÔNIA,
ANDIROBA, PESACRE, ISA, FVA e GTA.

Além destas redes, destacam-se outras concentrações de parcerias, a saber:
•

A intensa concentração de parcerias no estado de São Paulo se deve principalmente às
parcerias com universidades (34 citações) e instituições públicas de pesquisa (17 citações).
Estas parcerias são estabelecidas por ONGs da própria região Sudeste, região que concentra
grande parte da amostra, como sinalizado pelas bandeirinhas pretas (que representam as
sedes) no mapa 2.

•

A concentração de parcerias no DF e no município do Rio de Janeiro refere-se às
instituições que dão apoio financeiro (fontes públicas e privadas, como FUNBIO, FINEP,
Fundação Ford, Fundação Avina, TNC DO BRASIL e WWF-BRASIL).

•

Na região Norte, há proporcionalmente uma maior presença de parcerias com institutos
públicos de pesquisa da região (Embrapa CPAF; Embrapa CPATU; Instituto Nacional de
Pesquisa da Amazônia (INPA) e Museu Paranaense Emílio Goeldi (MPEG). Estas parcerias
foram estabelecidas por ONGs da própria região Norte.

•

As ONGs da região Sul estabeleceram proporcionalmente mais parcerias com empresas (12
parcerias em 5 ONGs contra 22 parcerias em 25 ONGs da região Sudeste) (Gráfico 9).

36

Um dos resultados deste projeto foi o Atlas A Zona Costeira do Ceará: diagnóstico para a Gestão Integrada.
(Campos et al, 2003).
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Gráfico 9 - Distribuição das parcerias segundo região de localização e tipo
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Fonte: Pesquisa de Campo.

Enquanto o Mapa 1 trata de todas as parcerias, sem discriminá-las segundo tipo, o Mapa 2
procura situar, de forma agregada, as unidades físicas das ONGs e também as parcerias de
caráter local (associações de classe, cooperativas e comunidades locais). Nele foram plotadas,
nos respectivos municípios, apenas as parcerias classificadas como comunidade local,
associação de classe e cooperativa. Além disso, foram plotadas também as unidades físicas das
ONGs de acordo com a classificação em sede, unidade regional, área experimental e área de
conservação. As ONGs da amostra declararam um total de 207 unidades situadas em 112
municípios do Brasil. O estabelecimento de unidades deve ser entendido como uma forma de
garantir presença física nas áreas onde desenvolvem seus projetos. Assim, 70% das ONGs
possuem alguma unidade além da sede, sendo que 28% possuem unidades em regiões do Brasil
diferentes da região onde está localizada a sua sede.
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Mapa 4 – Distribuição das parcerias locais (comunidades locais e associações de classe) e das
unidades físicas das ONGs segundo municípios

Rede PTA

Fonte: Pesquisa de campo

Passando às parcerias internacionais, elas se estendem por 23 países e representam 11% do
total geral das instituições declaradas (Tabela 6).

74
Tabela 6 – Distribuição das parcerias internacionais segundo país
País
N Parcerias
Alemanha
Argentina
Áustria
Bélgica
Bolívia
Canadá
Chile
Equador
Espanha
EUA
França
Holanda
Inglaterra
Irlanda
Israel
Itália
Japão
Noruega
Peru
Reino Unido
Suécia
Suíça
Uruguai
Fonte: pesquisa de campo.

15
1
1
3
3
4
1
1
4
52
6
9
8
1
1
2
2
4
5
3
2
2
1

A maior parte das parcerias internacionais estão localizadas nos EUA e em países da Europa,
conforme mostrado no Gráfico 10.
Gráfico 10 – Localização das parcerias internacionais
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Europa

Outro

Empresas
Instituição de Ensino Superior
Órgãos governamentais
Outras ONGs

75

As parcerias internacionais são significativas especialmente para as ONGs das regiões Norte e
Sudeste:
•

As parcerias internacionais representam 16% do total de parcerias das ONGs da região
Norte, sendo que destas 45% foram citadas como fornecedoras de suporte financeiro e 37%
são instituições de ensino superior e institutos de pesquisa.

•

As parcerias internacionais representam 13% do total de parcerias das ONGs da região
Sudeste, sendo que destas 67% foram declaradas como fornecedoras de suporte financeiro.

Do número total de parcerias internacionais, as universidades e institutos de pesquisa
respondem por 12%, havendo um nítido predomínio de instituições dos EUA.

3.2. Outros canais de articulação
A presente seção trata de outros canais de articulação acessados pelas ONGs, tais como: fontes
de informação, espaços para intercâmbio de conhecimento e divulgação da sua atuação. Para
tal, são mostrados o acesso às fontes de informação, a participação em eventos científicos e, por
último, em instâncias coletivas.
3.2.1. FONTES DE INFORMAÇÃO
As fontes de informação referem-se aos canais acessados pelas ONGs no período não
relacionados ao estabelecimento de parcerias e à participação em instâncias coletivas. Assim
sendo, as organizações entrevistadas tiveram como principais fontes de informação37 para o
desenvolvimento dos seus projetos:
•
•
•

37

Outras ONGs (21% das fontes financiadoras), através de contatos informais e treinamentos;
Órgãos governamentais (23%), especialmente prefeituras através de contatos informais e
uso de bibliotecas;
Universidades (21%), através de uso de biblioteca e treinamentos, e institutos públicos de
pesquisa (19%), através de contatos informais e uso de bibliotecas. Juntos representam 40%
das fontes de informação, importantes atores para formação do quadro de pessoal das
ONGs e para fornecimento de insumos para suas atividades. Há destaque para Embrapa,
IBGE, INPA, INPE e para universidades paulistas (USP, UNICAMP) e de Minas Gerais
(UFMG e UFV), que aparecem entre as instituições mais citadas (Tabela 7).

Foram citadas 222 instituições em 354 citações.
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Tabela 7 – Fontes de informações mais citadas
Instituição
EMBRAPA
Prefeituras Municipais
IBGE
MMA
USP
IBAMA
INPA
UFV
INPE
UFMG
Unicamp
UnB
RITS
MCT
Fonte: Pesquisa de Campo.

N ONGs
17
16
16
11
11
9
6
5
5
5
5
5
5
3

3.2.2. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS
Conforme ilustrado no Gráfico 8, uma participação acentuada (muito frequente e frequente) em
eventos científicos foi declarada por 41% das ONGs.
Gráfico 11 – Distribuição das ONGs segundo participação em eventos científicos
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Fonte: Pesquisa de campo.

Os motivos mais comuns apontados pelas ONGs para participar de eventos científicos foram,
em ordem decrescente: atualização em temas específicos e novas tecnologias; divulgação dos
projetos e resultados; estabelecimento de articulações que resultem em parcerias; identificação
de quadros para a organização.
No entanto, algumas ressalvas foram identificadas:
• Para algumas organizações este tipo de iniciativa se faz muito custoso, em termos de tempo
e/ou dinheiro, (CEPEMA; TERRAVIVA; INSTITUTO ECOAR; IDA CEFLURIS; TNC DO
BRASIL DO BRASIL E WWF-BRASIL);
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•

Outra ONG (REDE) indicou dificuldades para o estabelecimento de parcerias com
universidades o que representa um desestímulo para a participação em eventos científicos.

3.2.3. PARTICIPAÇÃO EM INSTÂNCIAS COLETIVAS
Foram citadas 357 instâncias, num total de 536 citações. Para as ONGs, as instâncias coletivas
ajudam a ampliar sua atuação conferindo-lhes maior visibilidade e também legitimidade ao
trabalho realizado. Tais iniciativas têm, ainda, a função de estabelecer contatos para
financiamento, capacitação do quadro e estabelecimento de parcerias.
As ONGs da amostra declararam participar principalmente das seguintes instâncias coletivas
(Gráfico 12):
Gráfico 12 – Instâncias coletivas mais citadas
N ONGs
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Fonte: Pesquisa de Campo.
Nota: Algumas instâncias foram apontadas mais de uma vez pela mesma ONG, por participarem em diferentes
grupos de trabalho da instância.

•

Instâncias oficiais, em especial os Fóruns e Conselhos de Meio Ambiente (nacional,
estaduais ou municipais), de gestão de unidades de conservação e os comitês de bacia
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hidrográfica. A participação nestas instâncias visa disseminar resultados dos projetos das
ONGs e, assim, influenciar a condução de políticas públicas. Os Conselhos são
encarregados de acompanhar as políticas públicas estaduais e locais; e apresentam limites
em termos de capacidade de gestão e controle. Os fóruns são espaços consultivos com
ampla representação cuja existência foi multiplicada no âmbito da consolidação do conceito
de gestão ambiental compartilhada e descentralizada38.
•

Redes de articulação com outras ONGs, em torno de temas comuns como os biomas (Rede
de ONGs da Mata Atlântica - RMA, Rede Cerrado, GTA, Rede Pantanal) ou redes mais
gerais de ONGs (ABONG; Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para Meio
Ambiente e Desenvolvimento – FBOMS, que surgiu para facilitar a articulação e a
participação da sociedade civil brasileira na ECO-92 e no seio da qual surgiram a Rede de
ONGs da Mata Atlântica e Rede de ONGs do Cerrado). Aqui vale ressaltar a RMA, cuja
atuação acontece principalmente no terreno político, junto aos parlamentares e ao poder
executivo brasileiro, refletindo sua concepção como foro de debate e instrumento de
representação da sociedade civil.

Como ressalva, foi apontado que a participação em instâncias coletivas consome recursos das
organizações, em termos financeiros e de recursos humanos, o que, em alguns casos, pode
inibir uma participação mais intensa, pois não há financiamento para este tipo de atuação. Um
caso extremo desta situação foi a mudança de trajetória da REDE, cuja missão inicial era atuar
primordialmente em articulação, mas como não conseguiu recursos para esta finalidade teve
que mudar o foco para intervenção local em função da disponibilidade de recursos.

38

Um exemplo recente desta atuação foi participação das ONGs nos fóruns realizados nos 27 Estados da
federação para discutir o Plano Plurianual (PPA) 2004-2007. A ABONG se encarregou de encaminhar os 27
relatórios resultantes dos fóruns ao Ministério do Planejamento.
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4. ONGs segundo competências de CT&I
Este capítulo apresenta os resultados da aplicação de uma metodologia elaborada para
determinar o perfil e a posição relativa de cada ONG quanto ao seu envolvimento em
atividades de CT&I. Tal esforço de classificação, feito para a amostra do estudo, envolveu a
mensuração concomitante de diversas variáveis necessárias para caracterizar uma maior ou
menor aproximação de cada ONG ao que se pode chamar de perfil para inovação. Dadas as
especificidades das ONGs, foram considerados três aspectos para a definição desse perfil:
Pesquisa Científica (PC), Desenvolvimento Tecnológico (DT) e Capacitação e Disseminação
(CD). Esses aspectos representam três pontos de vista complementares, e por isso, não são
facilmente isoláveis, e, ao mesmo tempo, exigem competências particulares e revelam
características institucionais e organizacionais diferenciadas para os grupos estudados.
A metodologia utilizada supõe dois momentos: primeiro uma família de 17 critérios que podem
ser medidos a partir das variáveis disponíveis no banco de dados do estudo; segundo, a
classificação sob três aspectos complementares para a caracterização do perfil para inovação
das ONGs, estes últimos definidos a partir de diferentes olhares sobre a mesma família de
critérios. Diferentes composições nas ênfases das medidas definiram um perfil característico
para cada aspecto. Desse modo, a metodologia utilizada para discriminar tais grupos classificou
cada ONG segundo uma escala de três faixas: alta (A), média (B) e baixa (C) competência
instalada para cada um dos aspectos.
Entende-se que a definição de perfis para classificação de ONGs segundo suas competências
em CT&I não é tarefa trivial e que as principais vantagens da abordagem multicritério adotada
é tornar essa definição não reducionista e não estanque, primeiro porque trabalha com
diferentes ênfases sobre as mesmas medidas para aproximar da melhor caracterização de cada
aspecto; segundo porque as medidas e os cortes utilizados podem, a qualquer momento, ser
revistos para acompanhar a evolução das ONGs; e terceiro porque a abordagem pode auxiliar
processos de tomada de decisão com o envolvimento e participação dos interessados.
Deve ficar claro que a classificação apresentada neste capítulo é resultado de uma abordagem
intencional, ou seja, uma classificação na qual se buscou deliberadamente evidenciar certas
características das organizações e de suas atividades, de modo que tal classificação fosse
consonante com as demandas de processos decisórios para a promoção da inovação tecnológica
em ONGs.

4.1. O perfil de competências de CT&I das ONGs estudadas
A amostra de ONGs considerada neste estudo é marcada por uma diversidade no tocante ao
nível e às condições de envolvimento em atividades de CT&I, conforme pode ser visto nos
resultados apresentados pelo Quadro 4.
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Quadro 4 - Distribuição das ONGs segundo aspectos de envolvimento em CT&I (PC: Pesquisa
Científica, DT: Desenvolvimento Tecnológico e CD: Capacitação e Disseminação)
ONG
AGROTEC
Andiroba
APROMAC
Aquasis
AS-PTA
Associação Caatinga
BIOMA
CAA-NM
CAT
CDVALE
CEDAC
CEPEMA
CI
CPI-SP
CRIA
CTA-ZM
Dríades
ECOTRÓPICA
Fala Preta
FBDS
FFT
Fundação Emas
Fundação Mamíferos Aquáticos
Fundação OndAzul
Fundação Rureco
FVA
GAIA AMBIENTAL
Golfinho Rotador
GTA
IDA CEFLURIS
IESB
IGUAPE REFLORESTA
IMAFLORA
IMAZON
Instituto Ecoar
Instituto Larus
Instituto Terra
IPAM
IPÊ
ISA
ISER
ISPN
Novos Curupiras
PESACRE
POEMAR
PROAVES
PROJETO UERÊ
PROMAR
Pró-TAMAR
PROTER
REDE
SOS Amazônia
SPVS
Terra Brasilis
TerraViva
TNC do Brasil
Unilivre

WWF

Posição PC
B
C
C
A
A
B
A
B
C
B
B
C
A
C
B
A
B
B
B
A
C
B
B
B
C
A
B
B
B
C
A
C
B
A
B
A
C
A
A
A
B
C
C
B
B
B
B
C
A
C
B
C
B
B
C
A
B
A

Posição DT
A
C
B
B
B
C
A
A
B
B
B
B
A
C
C
A
C
C
C
B
C
B
B
B
B
A
A
B
B
B
A
C
B
A
B
B
C
A
A
A
C
C
C
A
A
C
C
C
A
C
A
C
A
B
B
B
B
A

Posição CD
A
B
B
B
A
B
A
A
A
B
B
A
A
B
C
A
C
C
B
C
B
B
C
B
A
A
A
B
B
B
A
B
B
A
A
B
C
A
A
A
B
B
B
A
B
C
B
C
A
C
A
B
A
C
A
B
A
A

Fonte: Pesquisa de Campo.
Nota: as ONGs que não forneceram dados para as questões utilizadas no modelo foram excluídas da análise.

Os resultados obtidos permitem identificar o(s) núcleo(s) de competências das organizações a
partir de dados objetivos por elas fornecidos. Comparativamente, há uma concentração de
competências instaladas (considerando-se as posições A e B) no aspecto Capacitação e
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Disseminação (79% da amostra). No aspecto Desenvolvimento Tecnológico, aproximadamente
66% das ONGs detêm posições A e B. No entanto é interessante observar que 26% da amostra
possuem posição A no aspecto Pesquisa Científica, conforme mostra o Gráfico 13.

% ONGs

Gráfico 13 - Porcentagem das ONGs segundo posição nos aspectos de
envolvimento com CT&I
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Fonte: Pesquisa de Campo.

São exemplos de alta competência por terem atingido a nota máxima nos critérios com maior
peso do aspecto:
Pesquisa Científica:
• CI-BRASIL: possui em seu quadro permanente 6 doutores e 7 mestres; publicou 6 artigos
nacionais e 4 internacionais e estabeleceu parcerias com 10 universidades (UFMG; UnB;
USP; UFSCar; UFMA; Universidade Estadual do Maranhão; Universidade Católica de
Goiás; Universidade Católica de Brasília; Instituto Literário de Palmas (ULBRA) e ITA) e
5 institutos de pesquisa (Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia (Cenargen); Museu
Paranaense Emílio Goeldi (MPEG); Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA);
Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) e Embrapa Solos (CNPS). Como exemplo da atuação
nesse aspecto, pode ser citado o seu Programa de Economia da Conservação, que busca
tornar compatível o desenvolvimento econômico com a conservação da biodiversidade. Por
meio desse programa, a CI-BRASIL desenvolve estudos que identificam as principais
forças econômicas que promovem a sustentação ou a deterioração da base biológica dos
ecossistemas naturais. Além disso, modelos inovadores de utilização dos recursos naturais
são estrategicamente concebidos e implantados, visando a sustentabilidade econômica e
benefícios às populações locais. Este programa envolve projetos no Sul da Bahia (em
parceria com IESB), no Alto Xingu (em parceria com Comunidade Indígena Kayapó; no
Complexo Marinhos dos Abrolhos (IBAMA e Instituto Baleia Jubarte) e no Pantanal
Matogrossense.
•

IPÊ: possui em seu quadro permanente 3 doutores e 8 mestres, estabeleceu parcerias com 4
universidades (Columbia University; USP; Universidade Federal Fluminense (UFF) e State
University of NY) e 4 institutos de pesquisa (Instituto Florestal de São Paulo; Instituto de
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Pesca de São Paulo; Smithsonian Institution e The Zoological Society of Dublin). O projeto
Fragmentos Florestais é exemplar da atuação neste aspecto. Os 5% que restam da Mata
Atlântica encontram-se grandemente fragmentados e a maior parte está em mãos de
proprietários particulares, sem proteção oficial que garanta sua sobrevivência à longo prazo.
O IPÊ iniciou em 1996 um projeto de avaliação ecológica rápida em parte desse
ecossistema (Mata Atlântica de Interior), para identificar a qualidade ambiental, o grau de
preocupação conservacionista e o histórico de cada área. Os dados têm servido de base para
influenciar ações junto a tomadores de decisão, indicar prioridades de proteção e realizar
ações específicas para minimizar os impactos detectados. Um desdobramento destes dados
é o projeto Abraço Verde, que está implementando uma zona tampão agroflorestada,
envolvendo o Parque Estadual Morro do Diabo visando garantir a proteção dessa extensa
área de floresta e criar uma zona de benefícios múltiplos tanto para as comunidades
vizinhas como para a própria floresta do Parque.
•

IPAM: seu quadro permanente possui 3 doutores e 7 mestres; estabeleceu parcerias com 4
universidades (Universidade Federal do Acre; Universidade Federal do Pará; UnB e Centro
de Energia Nuclear na Agricultura (CENA/USP) e com 4 institutos de pesquisa (Embrapa
Amazônia Oriental (CPATU); Museu Paranaense Emílio Goeldi (MPEG); Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e Instituto de Pesquisa Economia Aplicada
(IPEA)). Como exemplo da atuação em pesquisa científica, pode ser citado seu programa
de Ecologia Florestal, que tem como objetivo principal analisar os impactos da ocupação
humana sobre o funcionamento e biodiversidade das florestas da região amazônica.

Além disso, as três ONGs participam com muita frequência de eventos científicos e têm
pesquisadores como público alvo da atuação.
Desenvolvimento Tecnológico
•

CTA-ZM: possui em seu quadro de pessoal permanente 2 mestres; ofereceu no período 42
estágios; estabeleceu parceria com vários grupos de pesquisa da Universidade Federal de
Viçosa (Grupo de Ecopedagogia; Grupo de Agricultura Alternativa; Grupo EntreFolhas e
Grupo Horta Orgânica) e 2 institutos de pesquisa (Embrapa Agrobiologia (CNPAB) e
Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG). Tem uma atuação
acentuada em transferência de tecnologia, com instalação de área experimental, para
tecnologias agrícolas alternativas (Sistemas agroflorestais; Sistema de produção orgânica de
café; Tecnologias de Conservação do solo; Resgate, avaliação, conservação e produção de
sementes de milho e de feijão; Horticultura orgânica e Biofertilizante Supermagro, entre
outras) e também no desenvolvimento de produtos e processos, como o sistema de
produção de café orgânico (especificação do espaçamento, condução das culturas, produtos
para adubação foliar, controle de pragas) e resgate, avaliação e produção de sementes de
milho, feijão e café, de germoplasma de cana-de-açúcar e mandioca.

•

CAA-NM: possui em seu quadro de pessoal permanente 1 mestre; ofereceu 14 estágios;
estabeleceu no período parceria com Núcleo de Ciências Agrárias (UFMG); Universidade
Federal de Lavras (UFL); Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES) e
Universidade Federal de Goiás (UFG). Possui uma área experimental própria e atua na
transferência de tecnologias como apicultura; beneficiamento de polpa de fruta e
Conservação de solos. Além disso, no período participou do desenvolvimento do
processamento de frutas nativas e do pequi (fruto típico do cerrado), arroz de pilão;
processamento do mel e processamento da carne de caprinos. O processamento de polpas
de frutas nativas é resultado do Grande Sertão, projeto iniciado em 1995, que visa o
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beneficiamento e a comercialização dos produtos gerados pelos agricultores familiares da
região. Este projeto, apoiado pelo FUNBIO, fomenta o uso de sistemas agroflorestais,
partindo dos quintais e pomares já existentes, qualificando e ampliando a produção das
propriedades. A produção é planejada e orientada a partir das especificidades de cada ecoregião, consorciando e diversificando a produção de frutas associada a outras espécies
vegetais nativas, buscando compatibilizar a produção com a restauração dos ecossistemas
alterados, muito comum nas paisagens.
•

ISA: possui em seu quadro de pessoal permanente 1 doutor e 17 mestres, ofereceu 31
estágios no período; realiza transferência de tecnologia, com instalação de área
experimental de tecnologias (Extração de mel; Madeira certificada e tanques para
reprodução de peixes). Um exemplo da atuação em desenvolvimento tecnológico pode ser
encontrado no Programa Parque Indígena do Xingu, que inclui o apoio a Alternativas
Econômicas. Trata-se de um projeto dirigido ao desenvolvimento – produção,
processamento, agregação de valor e comercialização – de produtos agrícolas e florestais
pelas comunidades do norte do Parque. O trabalho foi concebido de forma a garantir
especialmente (i) a compreensão do sistema agroextrativista tradicional, com ênfase para as
pressões socioambientais exercidas sobre determinados recursos naturais; (ii) a
compreensão dos sistemas de classificação, coleta e extrativismo de produtos de origem
vegetal e animal, para subsidiar diretrizes de manejo; (iii) prospecção de produtos nãomadeireiros com potencial econômico, adequados às características culturais e
socioambientais.

Capacitação e Disseminação
•

WWF-BRASIL: promove a educação ambiental no país desde 1971. Em 1998 criou o
Programa de Educação Ambiental, de âmbito nacional, com o objetivo de conhecer a
realidade do meio ambiente no Brasil. Este funciona com uma rede de educadores por meio
da coleta, sistematização e divulgação de experiências e metodologias, capacitando
profissionais e difundindo os efeitos de experiências bem sucedidas, através de publicações.
O Programa é desenvolvido em parceria com instituições do setor governamental, nãogovernamental e empresarial. No período, o WWF-BRASIL estabeleceu parcerias com pelo
menos 9 associações de classe, 7 comunidades locais e 2 cooperativas.

•

IESB: há três anos realiza o projeto Floresta Viva, que tem como objetivo preservar a
floresta, dando condições de permanência para os moradores da Área de Proteção
Ambiental Itacaré-Serra Grande, no litoral sul da Bahia. O projeto possui atividades de
capacitação técnica e treinamento para atividades conservacionistas, e inovou ao incorporar
em suas ações a garantia de renda mínima aos agricultores que estão investindo no projeto.
Ainda na região da APA Itacaré-Serra Grande, o IESB promove o Programa de Ecoturismo
Participativo, através da capacitação no conhecimento e desenvolvimento de Produtos
Ecoturísticos na APA e no seu entorno. No período, o IESB estabeleceu parcerias com 2
comunidades locais e 2 cooperativas.

•

SPVS: desenvolve desde 1998 o Projeto de Conservação do Papagaio-de-Cara-Roxa nos
municípios de Guaraqueçaba, Antonina e Paranaguá (PR), visando a conservação da
espécie que está ameaçada de extinção pelo tráfico e desmatamento. Neste projeto são
desenvolvidas três linhas de ação: (i) Educação Ambiental para informar e sensibilizar as
comunidades para que servem os recursos naturais, utilizando-os de forma racional; (ii)
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Pesquisa para monitoramento de sítios reprodutivos e estudos sobre as condições
ambientais e populacionais da espécie para embasar as demais linhas de ação e (iii) Ações
contra o Tráfico.
Como ilustrado nos exemplos acima, existe uma sinergia na atuação das ONGs nos três
aspectos, pois as atividades de pesquisa são realizadas para ter subsídios para as ações nos
demais aspectos. Isto fica evidente ao se observar a distribuição das ONGs nos 3 aspectos
simultaneamente, como mostra o Quadro 5. Verifica-se que 19% das ONGs estudadas
posicionam-se com A nos três aspectos, indicando alta competência relativa para atuar nos três
conjuntos de atividades de CT&I. Inversamente, apenas 5% da amostra posicionaram-se com C
nos três aspectos, indicando baixa competência relativa na atuação segundo os aspectos aqui
considerados.
Quadro 5 - Situação das ONGs segundo agregados dos três aspectos de envolvimento em CT&I
Posição nos 3 Aspectos* N ONGs
AAA
11
ABA
1
ABB
3
ABC
1
BAA
6
BAB
1
BBA
2
BBB
7
BBC
2
BCB
4
BCC
4
CBA
4
CBB
2
CCB
7
CCC
3

%
19%
2%
5%
2%
10%
2%
3%
12%
3%
7%
7%
7%
3%
12%
5%

Fonte: Pesquisa de Campo.
Nota: Ordem PC, DT e CD.

É importante explicitar que estes resultados estão baseados nos dados coletados para o período
1999-2001 implicando que a posição de algumas ONGs possa estar prejudicada pelo fato de
terem se instalado justamente nesse momento (como por exemplo, o Instituto Terra e o CRIA).

4.2. Metodologia para caracterização e avaliação dos aspectos de
envolvimento em CT&I
Os 17 critérios escolhidos para caracterizar as ONGs quanto ao envolvimento em atividades de
CT&I podem ser agrupados em três grupos: aqueles que expressam insumos para o
envolvimento em atividades de CT&I; os critérios que refletem procedimentos que permeiam a
atuação das organizações; e, por fim, aqueles representativos de resultados dos aspectos
medidos: Pesquisa Científica (PC), Desenvolvimento Tecnológico (DT) e Capacitação e
Disseminação (CD).
Os critérios utilizados foram selecionados considerando sua relevância e disponibilidade. A
influência de cada critério na descrição dos aspectos foi modelada a partir da atribuição de
pesos de modo a obter a melhor representação possível das características assumidas para cada

85
perfil39. Para atribuir os pesos de cada critério, adotou-se uma escala de 0 a 4 indicativa da sua
importância relativa na descrição de cada aspecto40.
0 – nenhuma
participação

1 – quase
nenhuma

2 – média

3 – quase
total

4 - total

A identificação da relevância dos critérios bem como a atribuição da importância relativa
baseou-se em dois pilares. O primeiro refere-se à bibliografia, internacional e nacional, de
referência sobre conceitos, identificação, mensuração e monitoramento das atividades de
CT&I41. O segundo pilar diz respeito à consideração das especificidades do tipo de organização
estudada, exigindo a adaptação à lógica de funcionamento das ONGs42.
A definição da metodologia para mensuração da posição relativa de cada ONG (A, B ou C) em
cada aspecto da atuação em CT&I seguiu princípios básicos do método multicritério de
utilidades multiobjetivos43.
Os critérios foram construídos a partir das variáveis disponíveis no banco de dados do estudo.
As medidas para cada critério são obtidas trazendo as medidas realizadas nas variáveis para
uma mesma escala no intervalo [0,1], considerando-se o menor valor e o maior valor na
variável base como extremos na nova escala44. Para algumas variáveis, por ocorrer muita
disparidade entre as ONGs, foram estabelecidos limites superiores para o extremo de escala,
com vistas a manter a homogeneidade da distribuição. Dessa forma, evita-se que outliers
distorçam a projeção para o intervalo [0,1]45 e assegura-se que o pressuposto de coesão
necessário ao método multicritério seja obedecido46. Finalmente, as medidas para todos os
critérios são somadas, seguindo a ponderação definida para o perfil de cada um dos três
aspectos, e obtém-se uma avaliação final da posição relativa da ONGs em cada aspecto na
escala definida em [0,1].
Para fins de classificação, as avaliações finais obtidas (situadas para a amostra estudada entre
0,06 e 0,81) foram agrupadas em 3 posições indicativas da situação relativa da ONG,
considerando-se as seguintes faixas:
Posição
Intervalo
C – baixa
0 - 0,25
B – média
0,251 - 0,45
A – alta
> 0,451
39

Critérios que teriam peso igual para os três aspectos foram desconsideradas por serem redundantes para o
modelo, como por exemplo, organização de eventos, que é importante tanto para PC, como para DT e CD e,
portanto, não discriminaria diferentes perfis de competências.
40
Excepcionalmente, nota maior foi dada para reforçar a importância destacada de um critério em especial.
41
UNESCO (1978, 2001 e 2002); FAPESP (2002) e OECD (1994, 1992 e 1995).
42
Por exemplo, os critérios referentes à capacidade de estabelecer parcerias com instituições de pesquisa, para
aperfeiçoar e transferir os conhecimentos gerados por elas, ou de atuação local, com comunidades locais,
associações de classe e cooperativas para realizar transferência de tecnologia e atividades de capacitação.
43
Cf. Keeney e Raiffa (1976) ou Clemem e Reilly (2001) para detalhamento abrangente sobre a utilização do tipo
de método multicritério adotado neste capítulo.
44
A correlação máxima admitida entre as medidas obtidas para cada critério foi de 0,7 de modo a garantir
minimamente o pressuposto de independência entre critérios exigida pelo método multicritério.
45
Além disso, é importante notar que os critérios que possuem apenas valores 0 ou 1 (critérios 7, 15 e 17)
distinguem fortemente as ONGs, pois não há um gradiente nas notas, apenas dois pontos extremos.
46
Cf. Roy e Bouyssou (1993) para uma discussão detalhada sobre os três axiomas dos métodos multicritéios:
exaustibilidade e não redundância dos critérios e coesão das medidas.
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Como não há um padrão de comparação definido para as ONGs, as notas de corte foram
estabelecidas a partir do histograma de distribuição das notas, que possui uma leve
concentração à esquerda (exemplo do aspecto PC no Gráfico 14). Procurou-se fixar o corte na
nota que iniciava a cauda da distribuição. De certo modo, essa forma de fixar as faixas foi
benevolente com as notas B. porém cumpre seu papel de classificação. Os limites fixados para
cada posição visam permitir que as organizações percebam facilmente em quais critérios se
adequar para melhorar sua posição relativa. Estes limites podem ser discutidos e revisados em
função da evolução do quadro institucional das ONGs e das prioridades e estratégias de
fomento à inovação em vigência.
Gráfico 14 - Histograma das notas em Pesquisa Científica (PC)
notas de corte

18
16
14
N ONGs

12
10
8
6
4
2
0
0,13

0,22

0,30

0,39

0,48

0,57

0,66

Mais

Notas
Fonte: Pesquisa de Campo.

4.3 Detalhamento dos critérios adotados na metodologia
Nesta seção são descritos os critérios adotados na metodologia, divididos em três conjuntos:
insumos; procedimentos e resultados dos aspectos medidos. Ao final é apresentado um quadro
resumo dos critérios e de sua operacionalização.
4.3.1 CRITÉRIOS QUE EXPRESSAM INSUMOS PARA O ENVOLVIMENTO EM ATIVIDADES DE CT&I
Critério 1 – Pessoal permanente com pós-graduação
Considera o número de indivíduos com mestrado e doutorado no quadro permanente. A
informação considerada é a existência e a quantidade de pessoal estável com qualificação
formal para efetuar atividades de pesquisa. Isto porque está se tratando de organizações que não
têm como missão institucional apenas fazer CT&I sendo primordial captar a existência ou não
de um quadro estável mínimo capacitado para fazer a “tradução” entre problemas concretos
detectados nos locais de atuação e as instituições de pesquisa e agências de fomento à CT&I.
Por isso, apenas o critério Pessoal permanente com pós-graduação recebeu um valor acima da
escala de 0 a 4, para estereotipar sua importância no aspecto PC. Este critério foi um dos
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critérios em que havia muita disparidade entre as ONGs, pois várias ONGs alocaram menos de
3 pessoas com pós-graduação enquanto algumas alocaram mais de 10 pessoas. Neste caso, foi
necessário estipular um limite superior para não distorcer a distribuição das notas, ou seja,
quem tivesse alocado 10 ou mais pessoas com pós-graduação receberam a nota máxima no
critério (1).
Critério 2 - Estágios
Contemplou-se neste critério a incorporação de estudantes a partir do oferecimento de estágios
como indicativo da capacidade de ampliação do quadro ligado às atividades de CT&I. Este
critério tem importância mais acentuada para DT.
Critério 3 – Atuação em áreas experimentais
Considera o número de áreas experimentais (que representam infra-estrutura para pesquisa) nas
quais a ONG declarou ter atuado. Este critério tem importância mais acentuada para DT.
Critério 4 – Outros itens de infra-estrutura de pesquisa
Considera a existência (ou não) de outros itens ligados à infra-estrutura para pesquisa, que não
as áreas experimentais, tais como: estação meteorológica, estúdio de gravação e ilha de edição
de vídeo, câmera submarina, equipamentos de mergulho; equipamento de rastreamento
submarino, equipamento de GPS (Global Positioning System), bússola, estereoscópio de bolso,
curvímetro, câmera traps, equipamentos de radiotelemetria, armas anestésicas, equipamentos de
monitoramento médico, laboratório de geoprocessamento, scanner de campo, balança, lupas,
clinómetro. Este critério tem importância mais acentuada para PC e DT.
4.3.2 CRITÉRIOS QUE REFLETEM PROCEDIMENTOS ADOTADOS PARA ATUAR EM CT&I
Critério 5 – Atividades de geração de conhecimento
Este critério considera as atividades de geração do conhecimento ao incorporar o número de
atividades de diagnóstico ligadas à geração de conhecimento nas linhas de atuação Alternativas
de Desenvolvimento Econômico e Conservação e Recuperação Ambiental, apresentadas no
capítulo 2, nas quais a ONG declarou ter participação. Este critério tem importância mais
acentuada para PC.
Critério 6 – Atividades de aplicação de conhecimento
Considera atividades de aplicação do conhecimento por meio do número de atividades de
intervenção ligadas à aplicação do conhecimento nas linhas de atuação Alternativas de
Desenvolvimento Econômico e Conservação e Recuperação Ambiental, apresentadas no
capítulo 2, nas quais a ONG declarou ter participação. Este critério tem importância mais
acentuada para DT.
Critério 7 – Parcerias de atuação local
As parcerias locais representam um diferencial na atuação das ONGs no sentido de promover a
aproximação e a interação entre o conhecimento científico e tecnológico instalado nas
instituições especializadas, o conhecimento das populações tradicionais, através de
metodologias participativas, e a busca de soluções para problemas concretos da sociedade. O
critério considera o número de parcerias consideradas de atuação mais locais: associações de
classe, comunidades locais e cooperativas. Este critério tem importância mais acentuada para
CD.
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Critério 8 – Parcerias com instituições de pesquisa
Enfoca as competências relacionais cruciais para o envolvimento das ONGs em atividades de
CT&I. É considerado o número de parcerias classificadas como instituições de ensino superior
(universidades) e institutos de pesquisa. Este critério tem importância mais acentuada para PC e
DT.
Critério 9 – Pesquisador como público-alvo da atuação da ONG
Considera se a ONG declarou (ou não) pesquisadores como público-alvo de sua atuação como
proxy do envolvimento em atividades ligadas à geração de conhecimento científico e
tecnológico. Este critério tem importância mais acentuada para PC.
4.3.3 CRITÉRIOS QUE EXPRESSAM RESULTADOS DA ATUAÇÃO EM CT&I
Critério 10 – Desenvolvimento de produtos e processos
Considera o número de produtos e processos nos quais a ONG declarou ter participado do
desenvolvimento. Este critério tem importância mais acentuada para DT.
Critério 11 – Transferência de tecnologia
Considera como fator positivo uma maior capacidade de transferir tecnologias. Tal capacidade
é indicada pelo número de tecnologias transferidas. Um peso maior, igual a 2, foi atribuído aos
casos em que a ONG participou do desenvolvimento da referida tecnologia. Este critério tem
importância mais acentuada para DT.
Critério 12 – Assistência técnica
Contempla a atuação (ou não) em atividades de assistência técnica e extensão rural com o
objetivo de viabilizar com o produtor rural, proprietário ou não, suas famílias e organizações
soluções adequadas a seus problemas de produção, gerência, beneficiamento. comercialização,
industrialização, consumo, bem-estar e preservação do meio ambiente. Este critério tem
importância mais acentuada para CD.
Critério 13 – Atividades de capacitação
Leva em conta a posição da ONG frente à distribuição do número de cursos oferecidos e do
número de pessoas capacitadas obtidas para o conjunto das ONGs da amostra. Este critério tem
importância mais acentuada para CD.
Critério 14 – Publicação de material didático
Considera o número total de publicações didáticas (cartilha, folder, vídeo, outros) elaboradas
pela ONG. Este critério tem importância apenas para CD.
Critério 15 – Atividades de educação ambiental
Leva em conta a posição da ONG frente à distribuição do número do público atingido em
atividades de educação ambiental pelo conjunto das ONGs da amostra. Os valores foram
ponderados segundo a categoria de público-alvo: estudantes e escolas: peso 1; professores: peso
3. Atribuiu-se um peso maior dado ao público de professores por serem iniciativas que podem
ter mais efeitos multiplicadores, como as de formação continuada. Este critério tem importância
mais acentuada para CD.
Critério 16 – Participação em eventos científicos
Considera a intensidade declarada em termos da participação em eventos científicos. Tal
iniciativa coloca-se para algumas ONGs como um canal para atualização do conhecimento
científico e tecnológico, para divulgação de resultados dos seus projetos e para contato com

89
instituições de pesquisa. Este critério foi construído a partir dos valores da escala: 1- Não
participa; 2- Participa com pouca freqüência; 3- Participa com relativa freqüência; 4- Participa
com freqüência; 5- Participa com muita freqüência. Este critério tem importância mais
acentuada para PC.
Critério 17 – Publicação de artigos científicos
Número de artigos científicos publicados a partir de projetos desenvolvidos pela ONG e com
participação de pesquisadores atuantes na organização. Atribui-se ponderação 1 ou 2 para
artigos nacionais e internacionais, respectivamente. Este critério tem importância apenas para
PC.
O Quadro 6 lista os critérios construídos para compor a metodologia multicritério. Detalha
também as condições de operacionalização de cada critério a partir do enquadramento na escala
pré-definida das variáveis contidas no banco de dados. O número da questão indica qual item
do instrumento de campo é utilizado como fonte das medidas. Por fim, os pesos relativos de
cada critério na composição de cada aspecto são calculados a partir da avaliação de suas
importâncias relativas.
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Quadro 6 - Critérios para composição dos aspectos de envolvimento em CT&I
Critério

conteúdo

1

Pessoal permanente
com pós-graduação

operacionalização
(número da questão)
número de mestres + doutores (q.43). Limite
superior = 10

2

Estágios

número de estágios. Limite superior = 40 (q.52)

3

Atuação em áreas
experimentais

número de áreas experimentais (peso 2 para
quem indicou que instalou área experimental nas
linhas 1 ou 2)
(item 1.2.4 ou 2.2.4 da q.19 e q. 35 número de
áreas)

4

Outros itens de infraestrutura de pesquisa

5

6

7

8

9
10
11
12

13

14

15

16
17

0 para não e 1 para sim (item outros da q.35)

soma das atividades destas linhas sobre o total
de atividades nas 6 linhas de atuação (itens 1.1 e
2.1 da q.19)
soma das atividades destas linhas sobre o total
Atividades de aplicação
de atividades nas 6 linhas de atuação (itens 1.2 e
de conhecimento
2.2 da q.19)
número de parcerias classificadas como
parcerias de atuação
comunidade local, associações de classe e
local
cooperativas (q.46). Limite superior = 10.
número de parcerias classificadas como
parcerias com
instituições de ensino superior e instititutos de
instituições de pesquisa
pesquisa (q.46). Limite superior = 10
Pesquisador como
Público-alvo da atuação
0 (não) ou 1 (sim) (item 14 da q.8)
da ONG
Desenvolvimento de
número de exemplos citados (item 1 da q.49) produto e processo
limite superior = 15 exemplos
número de tecnologias (peso 2 para tecnologia
Transferência de
nas quais a ong participou do desenvolvimento).
tecnologia
Limite superior = 20 (q.58)
Assistência técnica e
0 para não e 1 para sim (item 4.8 da q.19)
extensão
Atividades de geração
de conhecimento

Atividades de
capacitação

nota de 0 a 4 pela soma do número de cursos
(nota 0 para nenhum, nota 1 para os valores do
primeiro quartil... nota 4 no quarto quartil) + nota
de 0 a 4 pela soma do número de
pessoas/número de cursos (nota 0 para nenhum,
nota 4 para os valores do primeiro quartil... nota 1
para os valores do quarto quartil) (q.52)

Elaboração de material
didático

soma do número de publicações didáticas
(Cartilha, Folder, vídeo, Outros) (q.50). Limite
superior = 20

nota de 0 a 4 pela soma do número de
participantes (nota 0 para nenhum, nota 1 para os
valores do primeiro quartil... nota 4 no quarto
Atividades de educação
quartil) com pesos diferenciados para cada tipo
ambiental
de público (Estudantes - peso 1; Professores peso 3; Escolas - peso 1) (q.50)
Participação em eventos
valor da própria escala da questão (1 a 5) (q.54)
científicos
número de artigos nacionais (peso 1) +
Publicação de artigos
internacionais (peso 2) (q.50)
científicos
Limite superior = 20

Total

Fonte: Pesquisa de Campo.

Pesos
PC

Pesos
DT

Pesos
CD

18%

8%

3%

5%

11%

6%

5%

11%

0%

7%

5%

0%

5%

3%

0%

2%

5%

0%

5%

5%

13%

10%

8%

3%

10%

3%

3%

2%

11%

6%

2%

11%

10%

0%

5%

13%

5%

5%

13%

0%

0%

13%

5%

5%

13%

10%

5%

3%

10%
100%

0%
100%

0%
100%
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5 - Outras características da amostra
O presente capítulo trata de aspectos ligados à estruturação e às condições de sustentabilidade
das organizações estudadas. Estas, conforme já foi sinalizado, apresentam forte
heterogeneidade possuindo portes bastante variados segundo o montante orçamentário, o
quadro de pessoal e as condições de infra-estrutura. Esses aspectos básicos são abordados nas
três primeiras seções, respectivamente, além de um quarto aspecto relacionado com as
atividades de fortalecimento institucional interno. Os mesmos aspectos são retomados em
conjunto na quarta seção para respaldar a identificação do perfil das ONGs no que diz respeito
a um tema crucial para a sua consolidação qual seja, o das condições da gestão organizacional.
Enfim, na quinta seção, procura-se relacionar o perfil de gestão com as informações referentes
à situação das ONGs, descrita no capítulo 4, segundo os perfis de competências em CT&I.

5.1 - Situação orçamentária e financeira
A análise da situação orçamentária é feita a partir do enquadramento em sete faixas, com
valores em reais:
- Menos de 10.000
- Entre 10.000 e 50.000
- Entre 50.000 e 200.000
- Entre 200.000 e 500.000
- Entre 500.000 e 1.000.000
- Entre 1.000.000 e 2.000.000
- Mais de 2.000.000
A análise dos dados obtidos para o período 1999-2002 (Gráfico 15) permite visualizar um
movimento ascendente no posicionamento das ONGs nas faixas orçamentárias. Ou seja, a faixa
mais baixa (menos de R$ 10 mil) aparece apenas em 1999 e, por outro lado, o número de
ONGs nas duas faixas mais altas (acima de R$ 1 milhão) aumenta, sendo que um movimento
inverso é constatado quando se considera as três faixas mais baixas (até 200 mil).
Gráfico 15 – Distribuição das ONGs segundo Faixas do Orçamento Total entre 1999 e 2002

% em reais

100%
90%
80%
70%

mais de 2 milhões
entre 1 milhão e 2 milhões

60%
50%
40%

entre 500 mil e 1 milhão

30%
20%
10%
0%

entre 50 mil e 200 mil

entre 200 mil e 500 mil

entre 10 mil e 50 mil
menos de 10 mil

1999

2000

2001

2002

ONG não existia ou não
forneceu o dado
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No entanto, é preciso considerar que no período considerado houve uma importante valorização
do dólar e que parte considerável da captação de recursos das ONGs, não raro, é de origem
estrangeira.
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Outra observação é o contraste dos orçamentos entre as organizações cujo país de origem não é
o Brasil e as organizações originárias do Brasil. As primeiras possuem faixas orçamentárias
proporcionalmente bem mais elevadas que a maioria das demais organizações da amostra.
Quanto à composição das despesas, são considerados os seguintes itens:
• pessoal: gasto no pagamento da equipe permanente da ONG;
• outros custeios: inclui serviços de terceiros, material de consumo, deslocamento, outras
despesas (telefone, correio, água, eletricidade);
• capital/investimento: considera investimentos em material permanente e imóveis.
Verifica-se que os maiores gastos das ONGs estão em outros custeios: mais de 50% das ONGs
gastam mais de 50% do orçamento com custeio. Também, 25% das ONGs indicam um gasto
menor que 30% com pessoal e outros 25% das ONGs declaram ter alocado entre 50 a 70% com
despesa de pessoal. Quanto aos gastos na rubrica capital, destacam-se alguns poucos outliers de
gastos em infra-estrutura que se referem: as ONGs que estavam se instalando no período
(Instituto Terra, Dríades e CRIA) ou que fizeram outros investimentos importantes na reforma
(SOS Amazônia) ou compra da sede (CAA-NM); na construção de laboratório para produção
de fitoterápicos (AGROTEC); na aquisição de equipamentos de informática (Instituto Ecoar);
na aquisição de um trio elétrico para atividades de educação ambiental (Fundação OndAzul) ou
na aquisição de área para conservação (Associação Caatinga).
No que concerne ao perfil da composição das fontes orçamentárias, Gráfico 16, a captação de
recursos representa a fonte mais importante para o conjunto das ONGs, sendo via de regra
irrisória a participação dos recursos próprios obtidos via prestação de serviços e venda de
produtos. Dentre os recursos captados, as duas fontes mais significativas são financiamentos
governamentais nacionais e financiamentos de ONGs internacionais (que incluem as agências
de cooperação).
A captação de recursos estrangeiros é mais acentuada entre as ONGs com faixas orçamentárias
acima de R$ 500 mil. Mais de 50% das ONGs destas faixas obtém pelo menos 30% de seu
orçamento de fontes internacionais, originários principalmente de outras ONGs. E a captação
de recursos alocados por fontes nacionais é predominante entre as ONGs de menores faixas
orçamentárias.
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Gráfico 16 – Boxplot da distribuição das ONGs segundo percentuais do orçamento por fonte
orçamentária em 2001
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Fonte: Diretório da Pesquisa Privada ONGs Meio Ambiente, Finep, 2003.

Considerando as fontes públicas de financiamento, Gráfico 17, a mais utlizada foi o Fundo
Nacional de Meio Ambiente (FNMA)47. Mais da metade da amostra, ou 54%, acessou recursos
desta fonte entre 1999 e 2001. Em seguida, a fonte mais acessada foi o Fundo Brasileiro para a
Biodiversidade (FUNBIO)48, citado por 38% das ONGs. O Programa Piloto para Proteção das
Florestas Tropicais (PP/G7)49 mostrou-se a fonte mais acessada pelas ONGs que atuam na
Amazônia.
Cabe o destaque para as ONGs que já receberam/tiveram projetos financiados pela Finep: PróTAMAR, BIOMA, Unilivre, FBDS, IMAZON e ISA. Estas ONGs apresentaram 18 projetos,
dos quais 14 foram contratados, na sua maioria estiveram vinculadas a verbas do PP/G7. Foram
em geral projetos de valores reduzidos, alguns para eventos e publicação de livros.
Os financiamentos provenientes de agências de fomento à CT&I (CNPq e Fundações Estaduais
de Amparo à Pesquisa) são acessados de forma restrita, por desconhecimento ou falta de
oportunidade de acesso. Poucas ONGs receberam apoio financeiro proveniente do CNPq, seja
47

Fundo Nacional de Meio Ambiente é um agente de financiamento a projetos ambientais sob responsabilidade
técnica do Ministério do Meio Ambiente.
48
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, criado em 1995, com o objetivo de apoiar projetos de conservação e uso
sustentado da biodiversidade, com o apoio financeiro do GEF e de fontes privadas.
49
Programa Piloto para Proteção das Florestas Tropicais (PP/G7), criado em 1990 e cuja base é doações dos sete
países mais ricos do mundo.
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de programas diretamente ligados à área ambiental ou outros programas tais como: Programa
de Indicadores de Sustentabilidade, Sistema de Produção em Áreas de Reforma Agrária,
Programa de Biotecnologia e Subprograma Agricultura Familiar. Nesse caso, pode-se inferir
que a dificuldade de acesso está ligada aos critérios (caráter científico do projeto, titulação da
equipe executora, produção científica) adotados por essas fontes de financiamento na seleção
de projetos.
Gráfico 17 – Distribuição das ONGs segundo acesso a fundos públicos no período 1999 a 2001
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Fonte: Pesquisa de Campo.
Nota: Recursos de Órgãos Estaduais citados: Fundos de Ciência e Tecnologia, Secretarias de Meio Ambiente,
Secretarias de Cultura, Secretarias de Turismo, Instituto de Meio Ambiente do Acre, Secretaria Estadual de
Produção do Acre, Secretaria Estadual de Floresta e Extrativismo do Acre, Pró-Atlântica (KFW com Governo
Estado do PR), Prefeituras, Secretarias de Planejamento, EMBRATUR, Fundo Estadual de Recursos Hídricos de
São Paulo, Fundo de Desenvolvimento do Estado do Pará, Secretária da Agricultura e Meio Ambiente, Ministério
da Cultura; Outros MMA citados: Secretaria de Qualidade Ambiental, Secretaria da Amazônia, Secretaria de
Recursos Hídricos e Secretaria de Biodiversidade e Florestas; Outros do CNPq citados: Programa de Indicadores
de Sustentabilidade Sistema de Produção em Áreas de Reforma Agrária, Programa de Biotecnologia e
Subprograma Agricultura Familiar; Agências da ONU citadas: PNUD e PNUMA.

Detalhando mais o acesso ao financiamento público, 48% da amostra tiveram projetos
indeferidos no período. As ONGs que receberam mais recusas foram proporcionalmente as
com maiores faixas orçamentárias, provavelmente porque foram as que mais apresentaram
projetos no período.
Com relação à avaliação das linhas de financiamento disponíveis, realizada pelas ONGs da
amostra, aproximadamente 50% as avaliaram como regulares. As alternativas “bom” e “ótimo”
somaram outros 28%. O principal ponto positivo apontado foi a elevação do montante de
recursos para a área ambiental.
Por outro lado, 20% fizeram uma avaliação ruim ou péssima quanto às fontes públicas de
financiamento para o desenvolvimento de projetos ambientais. Entre as críticas que mais se
repetiram estão a falta de fundos que permitam o pagamento de pessoal e de material
permanente (infra-estrutura), o que inviabiliza o desenvolvimento institucional da ONG e
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reforça o quadro adverso enfrentado por essas organizações para manter seu corpo técnico e
estabelecer infra-estrutura. Também como pontos negativos, foram citadas a falta de
divulgação das possibilidades de acesso às fontes de financiamento, a burocracia na solicitação
de recursos e na prestação de contas (em particular, no caso do FNMA) e a morosidade na
liberação de recursos.
Assim sendo, 62% da ONGs deixaram de solicitar recursos às fontes públicas para
projetos/ações que pretendiam desenvolver. As causas disto repetem as críticas citadas no
parágrafo anterior e a dificuldade do enquadramento do perfil das ONGs nas linhas de fomento
das agências ligadas ao Ministério da Ciência e Tecnologia.
A disponibilidade de financiamento, especialmente público, influenciou na definição dos
projetos de 57% das ONGs. Nos 43% restantes estão incluídas, de modo geral, as ONGs com
acesso a outras fontes de recursos (ONGs internacionais, prestação de serviços e doações) que
apóiam projetos de fortalecimento institucional e programas de longo prazo.

5.2 - Recursos humanos
Esta seção analisa o quadro de recursos humanos das ONGs da amostra. Num primeiro
momento trata do quadro geral, considerando os diferentes tipos de vínculo (permanente,
temporário, bolsistas/estagiários e voluntários). Num segundo momento, a descrição restringese ao pessoal do quadro permanente procurando-se inferir, entre outros aspectos, o pessoal
dedicado às atividades de CT&I.
Considerou-se quatro situações quanto aos tipos de vínculos para a composição do quadro de
pessoal:
•

pessoal permanente: pessoal remunerado integrado à organização de forma contínua,
independente do regime jurídico, o que, portanto, não inclui apenas pessoal contratado via
CLT;

•

pessoal temporário: pessoal remunerado que possui uma vinculação temporária e pontual
com a organização;

•

bolsistas/estagiários;

•

voluntários: indivíduos que se envolvem nas atividades da organização sem receber
remuneração, nem possuir vínculo de estágio não remunerado.

A partir destas definições, pode ser analisada a evolução do quadro de pessoal agregado entre
1999 e 200150. O número de pessoas envolvidas nas atividades das organizações da amostra
cresceu em termos absolutos para todos os tipos de vínculos, conforme indicado no Gráfico 18
e pelos valores das médias da A distribuição do número de pessoas em cada tipo de vínculo
(Erro! Auto-referência de indicador não válida.), é muito diversificada entre as ONGs da
amostra.
Tabela 8. Além disso, o aumento das medianas, também indicado na A distribuição do número
de pessoas em cada tipo de vínculo (Erro! Auto-referência de indicador não válida.), é
muito diversificada entre as ONGs da amostra.
Tabela 8, indica que não só houve um aumento no número de indivíduos, mas também que
mais ONGs passaram a alocar pessoas nos diversos tipos de vínculo o que pode significar a
expansão das atividades das organizações e também um incremento da capacidade de agregar
50

Nos dados relativos à pessoal, o número de ONGs é 59, pois 2 ONGs da amostra não disponibilizaram estes
dados.
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recursos humanos. No entanto, uma ressalva deve ser feita com relação ao quadro de
voluntários, para o qual o número total de indivíduos inclui uma ONG que agregou 1200
pessoas em uma campanha de mobilização popular de um dia em cada um dos três anos. Assim
sendo, se retirada esta outlier, o total de voluntários cai significativamente em todos os anos: de
1468 para 268 em 1999, de 1475 para 275 em 2000 e de1637 para 437 em 2001).
Gráfico 18 - Quadro de pessoal segundo tipo de vínculo entre 1999 e 2001
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Fonte: Pesquisa de Campo.

A distribuição do número de pessoas em cada tipo de vínculo (Erro! Auto-referência de
indicador não válida.), é muito diversificada entre as ONGs da amostra.
Tabela 8 – Total e valores médios, medianos, mínimos e máximos dos 4 tipos de vínculo entre
1999 e 2001.
Medidas
1999

2000

2001

Total
Média
Mediana
Mínimo
Máximo
Total
Média
Mediana
Mínimo
Máximo
Total
Média
Mediana
Mínimo
Máximo

Pessoal Permanente Pessoal Temporário
800
603
13,56
10,22
9
2
0
0
97
200
884
14,98
10
0
99
1106
18,75
13
0
100

696
11,80
4
0
216
961
16,29
4
0
250

202
3,42
1
0
60

Voluntários
1468
24,88
0
0
1200

282
4,78
2
0
60
338
5,73
3
0
60

1475
25,00
0
0
1200
1637
27,75
2
0
1200

Estagiário/ bolsista

Fonte: Pesquisa de Campo.

Pessoal permanente: há tanto ONGs sem pessoal permanente quanto aquelas que alocam 100
pessoas de forma permanente. Em 2001, foram empregadas, em média, 18,75 pessoas sendo
que a maioria das ONGs empregou mais de 13 pessoas.
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Pessoal temporário: há tanto ONGs sem pessoal temporário quanto aquelas com um quadro
temporário de mais de 200 pessoas. Em 2001, foram agregadas, em média, 16 pessoas por
ONG, sendo que a maioria das ONGs incorporou apenas 4 temporários. A participação do
quadro temporário no quadro total deve ser analisada a partir do tipo de atuação da ONG. Isto
porque para algumas organizações pode ser estratégico manter um quadro permanente pequeno
e recorrer aos consultores temporários quando necessário, como no caso da FBDS.
Estagiários e bolsistas: no período houve um aumento na média (de 3,42 para 5,73) e também
na mediana (de 1 para 3) no número de estagiários/bolsistas. Há apenas 2 ONGs que alocaram
mais de 20 estagiários/bolsistas. O aumento no número de bolsistas/estagiários é indicador do
incremento na capacidade de ampliação do quadro de pessoal, podendo sinalizar ainda uma
atuação das ONGs na formação de recursos humanos.
Voluntários: sobre o corpo de voluntários, percebe-se que existem diferentes entendimentos
deste conceito entre as ONGs. Para algumas os voluntários correspondem às pessoas
incorporadas em eventos pontuais, como campanhas de mobilização, e para outras
correspondem aos profissionais que tocam suas atividades no dia a dia sem receber
remuneração para isso, o que pode incluir conselheiros mais atuantes e, muitas vezes, a equipe
técnica.
Isso posto, grande parte das ONGs (45%) não contou com a atuação de voluntários no período
considerado. Outras 31% utilizaram entre 1 e 10 pessoas e apenas 21% utilizaram mais de 11
pessoas como voluntárias (Gráfico 19). A alocação de voluntários é maior entre as ONGs que
não possuem quadro de pessoal permanente, tendo alocado em média 9 voluntários em 2001.
Estas poderiam ter empregado pessoal temporário para suprir a ausência de pessoal
permanente, no entanto, alocaram em média apenas 2,6 temporários em 2001.
Gráfico 19 – Alocação de voluntários em 2001 pelas ONGs segundo faixas de números de
indivíduos
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Fonte: Pesquisa de Campo.

Mostra-se, assim, que a alocação de voluntariado não é numericamente expressiva entre as
ONGs estudadas51. No entanto, embora a importância destes colaboradores não tenha grande
51

Este dado é compatível com dados gerais sobre a participação do voluntariado no Brasil. Na pesquisa
coordenada pelo Centro de Estudos da Sociedade Civil da Universidade Johns Hopkins, entre 24 países, o Brasil
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expressão numérica, eles possuem um papel estratégico para várias ONGs, especialmente com
relação à incorporação de indivíduos altamente qualificados que atuam na definição de
diretrizes da organização, na captação de recursos, na elaboração e execução de projetos.
Uma provável explicação para a dispersão do número de pessoas de cada tipo de vínculo entre
as ONGs pode estar no orçamento total, pois a média do pessoal permanente cresce de acordo
com o crescimento da faixa orçamentária.
Em relação à caracterização do quadro permanente, no ano de 2001, 33% das ONGs
declararam ter incorporado entre 1 a 10 pessoas no quadro permanente; 25% das ONGs
integraram entre 11 a 20 pessoas, e, finalmente 31% compuseram seu quadro permanente com
mais de 20 integrantes. Entretanto, 8% de ONGs não dispõem de quadro permanente.
Das 1101 pessoas lotadas no quadro permanente do conjunto das ONGs, 57% são homens e
43% mulheres.
No que diz respeito ao tipo de atividade realizada, foram considerados quatro possibilidades:
•

Área administrativa: 1) Atividades administrativas

•

Área técnica: 2) Acompanhamento52; 3) Execução e 4) Coordenação

Em cada alternativa, especificava-se o tempo de dedicação (parcial ou exclusiva). A dedicação
exclusiva não implica em tempo integral, pois não foi investigado o tempo que as pessoas
dedicam ao trabalho na ONG. Considerou-se, a partir do tempo total alocado pelo indivíduo na
ONG, as atividades às quais se dedicou.
Mais da metade (51%) do quadro permanente total tem dedicação exclusiva a uma dessas
quatro atividades, sendo que 24% das pessoas têm dedicação exclusiva à atividades
administrativas. Acrescenta-se a isso que 82% das ONGs da amostra possuem ao menos uma
pessoa dedicada exclusivamente às atividades administrativas, o que pode ser visto como um
indicador de profissionalização das atividades, como será apontado posteriormente no perfil da
gestão organizacional.
Quanto à qualificação formal, 53% do quadro permanente possuem nível superior (Gráfico 20).
Além disso, deve ser considerado que parte considerável das pessoas com nível de escolaridade
até fundamental atuam em áreas de conservação como auxiliares de campo, o que é uma
característica do tipo de atuação das ONGs da área ambiental.

aparece como um dos países em que há comparativamente menos trabalho voluntário: a média geral para o
conjunto de países é de 2,5% da população empregada em atividades não agrícolas e no Brasil, 0,3%. Estes
números são obtidos a partir de surveys que indagam a contribuição de tempo e de recursos financeiros. 16% da
população brasileira declararam ter contribuído com tempo para organizações sem fins lucrativos, o que equivale a
139.216 empregados em equivalente tempo integral, ou 0,3% da PEA em atividades não agrícolas (Salamon et al,
1999, p.395). Restringindo-se às organizações privadas sem fins lucrativos ligadas à área temática Meio Ambiente,
a participação voluntária é quase nula: do total de 139 mil voluntários, os envolvidos na área ambiental equivalem
a menos de 0,1% (Salamon e Sokolowski, 2001).
52
Acompanhamento refere-se às atividades específicas de monitoramento e supervisão de tarefas previstas nos
projetos/ações da organização.
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Gráfico 20 – Qualificação formal do quadro permanente em 2001
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Fonte: Pesquisa de Campo.

Quanto à formação básica, 46% das pessoas com nível superior possuem formação ligadas às
áreas do conhecimento Ciências Agrárias e Ciências Biológicas (Gráfico 21), o que é detalhado
na identificação dos cursos concluídos (Gráfico 22).
Gráfico 21 – Qualificação do Quadro Permanente com nível superior em 2001 segundo Grandes
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Fonte: Pesquisa de Campo.
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Gráfico 22 - Formações mais frequentes do pessoal permanente em 2001

89

Ciências Biológicas
Engenharia Agrícola

62

Engenharia Florestal

61
50

Administração
Agronomia

32

Ciências Contábeis

31
19

Geografia
Direito

16

Comunicação Social

16

Antropologia

15

Economia

15

Ciências Sociais

14

Psicologia

12

Ecologia

12

Pedagogia

11
0

20

40

60

80

100

N pessoas

Fonte: Pesquisa de Campo.

A maior parte das ONGs (72%) declarou ter investido em capacitação do pessoal permanente,
mas destas 32% não souberam precisar o tempo investido por pessoa do quadro permanente.
Passa-se a seguir à descrição do exercício realizado para estimar o pessoal permanente
potencialmente envolvido em atividades de CT&I. Para isso, são considerados os seguintes
aspectos, tomando-se as recomendações da bibliografia especializada (Unesco, 1980; Sirilli,
1998a e Sirilli, 1998b):
• pessoal envolvido em atividades de geração, avanço e difusão do conhecimento técnico e
científico, empregados em atividades de CT&I ou tendo recebido a qualificação
especificada;
•

apenas pessoal do quadro permanente;

•

não considerou-se o tempo dedicado, contando cada pessoa como uma unidade (head-count
metrics) (Sirilli, 1998a), porque nesse caso o risco de dupla contagem é baixo e as pessoas
empregadas nas ONGs costumam se envolver em várias atividades ao mesmo tempo (67%
do total do pessoal permanente estiveram envolvidos em mais de uma linha de atuação).

A partir dessas considerações, chegou-se a 4 categorias de pessoal permanente potencialmente
envolvido em atividades de CT&I:
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•

pesquisadores: pessoal com pós-graduação
(acompanhamento, execução ou coordenação);

•

técnicos de nível superior: pessoal com graduação envolvido em atividades técnicas
(acompanhamento, execução ou coordenação);

•

técnicos: pessoal com nível médio técnico envolvido em atividades técnicas
(acompanhamento, execução ou coordenação);

•

pessoal de apoio: pessoal com qualificação até nível médio não técnico envolvido em
atividades técnicas (acompanhamento, execução ou coordenação).

envolvido

em

atividades

técnicas

Como resultado constata-se a existência de 144 pesquisadores, dos quais, 109 mestres e 35
doutores; 341 técnicos de nível superior; 309 indivíduos enquadrados como pessoal de apoio e
30 técnicos de nível médio. Verifica-se assim a presença de uma quadro técnico qualificado
para a execução de projetos com conteúdo científico e tecnológico (Quadro 7) .
Quadro 7 – Pessoal potencialmente envolvido em atividades de CT&I
Pessoal Potencialmente envolvido em atividades de CT&I
Pessoal de apoio
Técnicos de nível médio
Técnicos de nível superior
Pesquisadores
Total
Fonte: Pesquisa de Campo.

N
309
30
341
144
824

%
38%
4%
41%
17%
100%

5.3 - Infra-estrutura
Esta seção tem por objetivo tratar das condições da infra-estrutura, com destaque para a infraestrutura diretamente ligada ao desenvolvimento de atividades de CT&I.
A análise da infra-estrutura é feita a partir de um item atualmente considerado fundamental
para o desenvolvimento das atividades das organizações: o computador. Este foi tomado como
uma proxy das condições da infra-estrutura mais geral das ONGs. Nesta análise foi
considerada: a) a existência de computador, b) a disposição das máquinas em rede, c) a
velocidade de conexão com a Internet e d) a auto-avaliação sobre as condições gerais da infraestrutura pela ONGs. A partir da situação da ONG em cada um destes itens, ela recebeu uma
nota53 e a composição final foi classificada em:
insuficiente

insatisfatória

regular

satisfatória

Como resultado, constata-se que apenas 19% da amostra possui uma infra-estrutura mínima
insuficiente ou insatisfatória para a realização de suas atividades. As demais possuem infraestrutura regular (satisfatória, mas com alguns problemas) ou satisfatória (Gráfico 23).

53

Maiores detalhes sobre a construção da classificação no Anexo 7.
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Gráfico 23 – Situação da infra-estrutura básica das ONGs
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Fonte: Pesquisa de Campo.

A maior parte das sedes é alugada (44%). Cruzando a classificação da infra-estrutura com a
situação da sede (não possui, alugada, cedida ou própria), dentre as ONGs com sedes alugadas,
quase metade, ou 48%, possuem infra-estrutura regular. Dentre as que possuem sede própria,
41% possuem infra-estrutura satisfatória (Quadro 8).
Quadro 8 – Distribuição das ONGs segundo situação da sede por situação da infra-estrutura
básica
Infra-estrutura básica
insuficiente

não possui
1
100%

insatisfatória

0%

regular

0%

satisfatória
Total N
Total %

0%
1
100%

situação da sede
sede alugada sede cedida sede própria Total Global
1
2
3%
0%
0%
6%
3
3
4
10
17%
11%
20%
24%
13
7
5
25
42%
48%
47%
29%
11
5
7
23
38%
41%
33%
41%
27
15
17
60
100%
100%
100%
100%

Fonte: Pesquisa de Campo.

Outro dado que deve ser apontado é que, além da infra-estrutura própria, as ONGs também
contam com a infra-estrutura das instituições parceiras na realização das suas atividades. Este
tipo de parceria é crucial para as ONGs com infra-estrutrura insuficiente ou insatisfatória, como
indicado no Quadro 9.
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Quadro 9 - Distribuição das ONGs segundo situação da infra-estrutura básica e número de
parcerias que disponibilizaram infra-estrutura
Numero de Parcerias que
disponibizaram Infraestrutura/material
Não possui
1a5

Infra-estrutura básica
insuficiente
0,00%
2
100,00%

Mais de 5
Total N
Total %

0,00%
2
100%

insatisfatória
3
30,00%
6
60,00%
1
10,00%
10
100%

regular
3
11,54%
11
42,31%
12
46,15%
26
100%

satisfatória Total Global
12
6
19,67%
26,09%
33
14
54,10%
60,87%
16
3
26,23%
13,04%
23
61
100%
100%

Fonte: Pesquisa de Campo.

Após avaliar a infra-estrutura básica das organizações da amostra, fez-se a análise da
disponibilidade de infra-estrutura específica para as atividades de CT&I. Como na análise
acima, alguns itens de infra-estrutura foram considerados como proxies. No entanto, é preciso
assinalar que certos itens de infra-estrutura são utilizados para muitas finalidades. Por exemplo,
nas áreas de conservação é realizada pesquisa para conservação e também atividades de
educação ambiental (disseminação).
Como resultado, destaca-se que (Quadro 10):
• há proporcionalmente maior disponibilidade de infra-estrutura relacionada com as
atividades de capacitação e disseminação, o que está em acordo com a maior competência
instalada neste aspecto, como visto no capítulo 4;
• parte dos laboratórios declarados referem-se a laboratórios de geoprocessamento, o que
indica competência nesta área. Um exemplo disso é o laboratório do ISA, que integra suas
Atividades Permanentes e “envolve a produção, atualização e divulgação de informações
cartográficas e desenvolvimento de sistemas de informação geográfica (SIG), para fins de
elaboração de diagnósticos socioambientais de Terras Indígenas, Unidades de Conservação
e outras áreas de interesse socioambiental e para o acompanhamento e monitoramento de
políticas públicas”(ISA, s/d).
• A maioria das áreas experimentais (80%), são cedidas. Já as áreas de conservação são
próprias. Estas últimas são também utilizadas para fins de pesquisa sobre, por exemplo,
espécies ameaçadas e recuperação de áreas degradadas.
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Quadro 10 – Infra-estrutura disponível para atividades de CT&I

Capacitação e
disseminação

Produção e aplicação do
conhecimento

N ONGs
%
Item
Laboratório
17
28%
Equipamentos de plantio
12
20%
Carro
44
72%
Barco
19
31%
Outros equipamentos de produção
8
13%
Outros equipamentos de pesquisa
12
20%
Áreas experimentais
22
36%
Áreas de conservação
8
13%
Acervo bibliográfico
47
77%
Periódicos
32
52%
Projetor multimídia
31
51%
Retroprojetor
38
62%
Fotocopiadora
33
54%
TV
46
75%
Videocassete
43
70%
Filmadora
28
46%
Câmera fotográfica
51
84%
Fonte: Pesquisa de Campo.
Notas: Não foi considerado a situação dos itens (própria, cedida ou alugada). Outros equipamentos de pesquisa
citados foram: estação meteorológica, estúdio de gravação e ilha de edição de vídeo, câmera submarina,
equipamentos de mergulho; equipamento de rastreamento submarino, GPS, bússola, estereoscópio de bolso,
curvímetro, câmera traps, equipamentos de radiotelemetria, armas anestésicas, equipamentos de monitoramento
médico, laboratório de geoprocessamento, scanner de campo, balança, lupas, clinómetro. Os outros equipamentos
de produção citados foram: banco de sementes, infra-estrutura de lavoura, máquina de beneficiar café, máquinas
de costura e máquina de serra-fita, gerador de luz e motosserras, máquinas de serraria.

5.4. Fortalecimento institucional interno
Neste item são analisadas algumas estratégias de fortalecimento institucional interno das
instituições da amostra, o que abrange captação de recursos e sustentabilidade financeira,
capacitação gerencial e organizacional, gestão de projetos e a preocupação com a visibilidade e
prestação de contas à sociedade. 57% das ONGs da amostra realizaram alguma atividade de
fortalecimento institucional interno no período. Abaixo são listados alguns dos exemplos mais
significativos.
Captação de recursos e sustentabilidade financeira:
•

parceria com empresas (ECOTRÓPICA, SPVS) e criação da figura de associados
corporativos para atrair empresários (SPVS e UNILIVRE);

•

estratégia de captação de recursos pelos próprios pesquisadores para desenvolvimento de
projetos (IPÊ, RURECO, SPVS, INSTITUTO LARUS E FFT);

•

criação de fundo fiduciário para consolidar a organização como instituto independente de
pesquisa (Imazon);

•

estratégia de captação de recursos via parcerias nacionais e internacionais, através de ação
articulada formal (INSTITUTO TERRA, ISA), que inclui até a vinda, ao Brasil, de potenciais
doadores internacionais para conhecerem os projetos desenvolvidos (TNC DO BRASIL);

•

Geração de recursos próprios, através da prestação de serviços especializados, venda de
produtos e aluguel de instalações da área de experimentação, o que supre o recurso
institucional nos períodos sem grandes projetos (PRÓ-TAMAR, APROMAC e
ANDIROBA);
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Cabe um destaque para a estratégia montada pelo CTA-ZM, que inclui:
•

a busca da diversificação das fontes de financiamento, sejam internas e externas e de um
maior número possível de fontes financiadoras. É realizada uma insistente busca por
financiamentos institucionais, o que pode garantir que não precisem mudar as prioridades
por faltas de recursos;

•

Constituição de um fundo permanente de auto-financiamento, composto a partir da
destinação de um percentual dos financiamentos, desde que aprovado pela fonte
financiadora, e de recursos próprios, que provém da venda de material, aluguel da sede para
eventos, cursos de capacitação, venda de produtos, entre outros. Ainda não começaram a
utilizar os recursos deste fundo pois isso só será feito quando ele atingir o montante do
orçamento anual, quando pretendem aplicar no mercado financeiro ou em outras atividades
que gerem dividendos.

•

Constituição de uma empresa, em associação com AS-PTA, para assessoria. A empresa não
tem vínculo formal com as duas organizações e lucro é revertido para as duas organizações.
É uma forma de potencializar o trabalho. No entanto, a empresa ainda não se efetivou;

•

Há ainda outras estratégias que estão sendo consolidadas, como a obtenção do certificado
de filantropia, que implica em redução de custos com pagamento de pessoal, e montagem
de estratégia de captação de recursos de empresas e pessoas físicas com possibilidade de
abatimento no imposto de renda.

Capacitação gerencial:
•

metodologia de auto avaliação institucional (TNC DO BRASIL);

•

sistema de contabilidade para controle financeiro, que se adapta a diferentes fontes
financiadoras (Imaflora);

•

aprimoramento de sistema de acompanhamento financeiro com envolvimento comunitário
(IPÊ);

Capacitação organizacional:
•

Formas alternativas de organização, como a forma horizontal de trabalho. A organização,
propositadamente, não adota na prática um organograma (hierarquia), trabalhando da
maneira mais horizontal possível e por sítios de pesquisa (IPÊ);

•

Estratégias de gestão coletiva da organização incluindo agricultores, agricultoras e
parceiros (CAA-NM e AGROTEC);

•

A criação de conselhos especiais, compostos por empresários e pesquisadores de
universidades, com funções estratégicas para facilitar a aproximação com o setor
empresarial e dar diretrizes para a atuação (SPVS e IPÊ);

•

plano de desenvolvimento institucional (Unilivre) e planejamento estratégico interno
(FUNDAÇÃO MAMÍFEROS AQUÁTICOS);

•

Adoção de ferramentas de gestão (Programas 5S e a NBR ISO 9001) para os processos de
gestão de contratos, programa de afiliação, gestão financeira e venda de produtos (WWFBRASIL).

106
Visibilidade e accountability:
O tema da accountability faz parte das preocupações da algumas instituições da amostra, no
sentido de se tornarem conhecidas e prestar contas perante os diversos públicos que têm
interesse legítimos diante delas (Falconer, 1999, p.16). Alguns exemplos desta atuação são:
•

geração de produtos que reflitam os processos ocorridos com vistas a mostrar ao público
alvo os resultados do trabalho desenvolvido e, com isso, gerar credibilidade (VITAE
CIVILIS);

•

gestão da participação comunitária nas instâncias de gestão institucional (REDE);

•

desenvolvimento e implementação de sistema da qualidade nos processos da ONG (WWFBRASIL);

•

elaboração participativa de publicações sobre as experiências desenvolvidas (REDE);

•

colocação do “selo” SOS Mata Atlântica em produtos da linha Sorriso Herbal, sendo que
2% do valor de cada produto vendido é revertido para a Organização e parceria com
Kolynos na venda do produto Pinho Sol (FVA), como forma de marketing da instituição e
de tornar conhecido o nome da ONG entre segmentos da sociedade que dificilmente seriam
atingidos por outras formas;

•

produtos com a marca IPÊ.

Além destes exemplos, 43% das ONGs declararam ter realizado a exposição de suas atividades
na mídia, especialmente na mídia impressa (jornais), televisão e rádio, como uma estratégia de
divulgação e visibilidade da instituição.
Gestão de projetos:
• grupos gestores de projetos não hierarquizados e que incluem parcerias e monitoramento
permanente (Terra Brasilis);
• formação de equipes gestores para os projetos (REDE);
• capacitação para elaboração de projetos (FUNDAÇÃO MAMÍFEROS AQUÁTICOS).

5.5 - Perfis em relação à gestão institucional
A competência para gerir é vista como a competência mais desejável e uma das menos presente
nas ONGs (Falconer, 1999, p.10). Dessa forma, esta seção procura traçar o perfil das ONGs em
relação à gestão organizacional. É realizada uma análise exploratória a partir da seleção de um
conjunto de aspectos, utilizando-se a análise de correspondência múltipla e a classificação
hierárquica54, para identificar agrupamentos de ONGs em torno de algumas características
comuns não previamente definidas.
Foram considerados aspectos relacionados à:
• Carências de infra-estrutura, pessoal e capacitação;
• Infra-estrutura: estrutura computacional, situação da sede, site com disponibilização de
conteúdo e auto-avaliação da adequação da infra-estrutura;
• Estratégia de captação de recursos;
• Procedimentos de sustentabilidade financeira;
54

Nesta análise utilizou-se o software SPAD. No anexo 2 encontra-se uma breve explicação sobre as duas técnicas
estatísticas utilizadas.
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•
•
•
•

Visibilidade e reconhecimento através da exposição planejada na mídia e do recebimento de
prêmios;
Realização de avaliação de impactos;
Situação financeira: Concentração ou dispersão da composição orçamentária e
concentração ou dispersão no perfil de despesas;
Recursos humanos: profissionalização das atividades a partir da proporção do pessoal
permanente em relação ao pessoal total e pessoal administrativo em dedicação exclusiva.

Estes aspectos foram mensurados na pesquisa de campo em 15 variáveis categóricas num total
de 46 categorias, indicadas no Quadro 11.
Quadro 11 – Variáveis utilizadas na análise do perfil de gestão
Variável
1. Carência em
Infra-estrutura
2. Carência em
pessoal
3. Carência em
capacitação
4. Sede
5. Infra-estrutura
básica

Definição

Categorias

Questões
envolvidas

Carências em relação à infra-estrutura

Sim ou não

21

Carências em relação à pessoal

Sim ou não

21

Carências em relação à capacitação

Sim ou não

21

situação da sede
própria, alugada, cedida e outra
Índice de avaliação da infra-estrutura
(estrutura computacional e de acesso à
internet associada à avaliação da
Insuficiente, insatisfatória, regular e satisfatória
adequação da infra-estrutura) disposto em 4
categorias

35

38, 39 e 41

6. Estratégia de
captação de
recursos

Estratégia específica para captação de
recursos

não possui - 1; nota 1 a 3 - 2; nota 4 e 5 - 3

7.
Sustentabilidade

planejamento a médio e longo prazo da
sustentabilidade financeira

Sim ou não

34

8. Exposição na
mídia

Exposição planejada na mídia

Sim ou não

56

9. Site

Presença na internet

10. Prêmios

12. Perfil das
despesas

reconhecimento e visibilidade
preocupação com a avaliação das ações da
ong (prestação de contas e tomada de
decisão)
concentração em um dos itens da
composição das despesas em 2001

13. Pessoal
permanente

relação entre pessoal permanente e o total
do quadro em 2001

14. Pessoal
administrativo
exclusivo

disponibilidade de pessoal administrativo
exclusivo

15. Fontes
orçamentárias

diversificado, mais de 50% de ONG internacional, mais de 50%
grau de dependência de poucas fontes
recursos próprios; mais de 50% até 2 fontes; mais de 50% de 3
financiadoras, o que pode indicar fragilidade
ou mais fontes; outros

11. Avaliação de
impactos

0-não possui; 1- possui mas não disponibiliza conteúdo; 2 possui
e disponibiliza conteúdo
Sim ou não
3 categorias: não realiza, realiza de forma não sistemática,
realiza de forma sistemática
mais de 50% com pessoal; mais de 50% com custeio; mais de
50% com capital e diversificada
proporção entre número de pessoal permanente /total do
pessoal, classificada em: não possui, até 50%, mais de 50%,
todos
não possui pessoal administrativo exclusivo, possui pessoal adm
exclusivo até nível médio e possui pessoal adm exclusivo com
nível superior

32 e 33

5 e 57
60
63 e 64
25
42

43

26, 46 e 27

Fonte: Pesquisa de Campo.

Da lista de 15 variáveis descritas anteriormente, as categorias de 10 delas contribuíram para
discriminar os 3 agrupamentos resultantes, como exposto no Gráfico 24. No gráfico estão
representadas as variáveis que caracterizaram os agrupamentos e dois representantes de cada
grupo, que são as instituições que possuem o perfil médio que define o grupo. O gráfico
procura mostrar as proximidades e oposições das categorias de modo a tornar interpretáveis os
agrupamentos de ONGs. As linhas desenhadas procuram delimitar os agrupamentos
identificados formados pelas categorias das variáveis (os pontos azuis representam as ONGs).
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Gráfico 24 – Agrupamentos do perfil de gestão

Fonte: Pesquisa de Campo.
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Os três agrupamentos obtidos são:
1 – ONGs com graves problemas estruturais: um pequeno grupo, composto de 5 ONGs,
com sérios problemas estruturais: não possuem site (que pode ser entendido com uma
proxy de infra-estrutura e organização), a infra-estrutura disponível é insuficiente, não
possuem pessoal permanente e, conseqüentemente, não possuem pessoal administrativo
exclusivo.
Variável
Categoria
não possui
9. Site
não possui
13. Pessoal permanente
Não possui
14. Pessoal administrativo exclusivo
Insuficiente
5. Infra-estrutura básica
2 – ONGs com estrutura intermediária: 32 ONGs que já possuem uma certa estrutura
básica tendo seu quadro de pessoal total composto por até 50% de pessoal permanente e
com pelo menos uma pessoa de nível médio com dedicação exclusiva à atividades
administrativas, mas que tiveram carências nestes aspectos.
Variável
Categoria
Sim
1. Carência em infra-estrutura
Sim
2. Carência em pessoal
Regular
5. Infra-estrutura básica
Representa menos de 50% do quadro total de
13. Pessoal permanente
pessoal
Possui pessoal administrativo exclusivo
14. Pessoal administrativo exclusivo
com formação até o nível médio

3 – ONGs com estrutura consolidada: grupos composto pelas 24 ONGs mais
estruturadas da amostra, que possuem infra-estrutura satisfatória, quadro de pessoal na
sua maior parte permanente, com pelo menos 1 pessoa com nível superior dedicada
exclusivamente à atividades administrativas. Possuem composição orçamentária
diversificada, não dependendo de poucas fontes orçamentárias e possuem
procedimentos para avaliação da sustentabilidade financeira, o que indica a realização
de atividades de planejamento. Além disso, realizam avaliação de impactos de suas
atividades de forma sistemática.
Variável
Categoria
Realiza avaliação de impactos adotando metodologia
11. Avaliação de impactos
Representa mais de 50% do quadro total de pessoal
13. Pessoal permanente
Própria
9. Situação da sede
Não possui
1. Carência em infraestrutura
Não possui
2. Carência em pessoal
Diversificada
15. Fontes orçamentárias
Possui procedimentos para avaliação da sustentabilidade
7. Sustentabilidade
5. Infra-estrutura básica
14. Pessoal administrativo
exclusivo

Satisfatória
Possui pessoal administrativo exclusivo
com nível superior
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A lista completa das ONGs por agrupamento é exposta no Quadro 12.
Quadro 12 – ONGs segundo agrupamento do perfil de gestão
1 - ONGs com graves problemas
estruturais
CEDAC
Dríades
GAIA AMBIENTAL
IGUAPE REFLORESTA
PROTER

3 - ONGs com estrutura consolidada
AGROTEC
CAA-NM
CEPEMA
CI
CTA-ZM
ECOTRÓPICA
FFT
Fundação Mamíferos Aquáticos
Fundação Rureco
FVA
IDA CEFLURIS
IMAFLORA
IMAZON
IPÊ
ISA
ISER
PESACRE
POEMAR
PROJETO UERÊ
SOS Mata Atlântica
Terra Brasilis
TNC do Brasil
Unilivre
WWF
Fonte: Pesquisa de Campo.

2- ONGs com estrutura
intermediária
Andiroba
APROMAC
Aquasis
AS-PTA
Associação Caatinga
BIOMA
CAT
CDVALE
CPI-SP
CRIA
Fala Preta
FBDS
Fundação Emas
Fundação OndAzul
Golfinho Rotador
GTA
IBD
IESB
Instituto Ecoar
Instituto Larus
Instituto Terra
IPAM
ISPN
Novos Curupiras
PROAVES
PROMAR
Pró-TAMAR
REDE
SOS Amazônia
SPVS
TerraViva
VITAE CIVILIS

O cruzamento das classes obtidas com a faixa orçamentária da ONG em 2001 (Gráfico
25), revela uma correlação entre esses aspectos. As ONGs com graves problemas
estruturais estão entre as de menores faixas orçamentárias, enquanto que a maior parte
das ONGs com estrutura consolidada possuem as maiores faixas orçamentárias. Mas
isso não é determinante, pois há algumas ONGs consolidadas que possuem orçamentos
modestos e ONGs com estrutura intermediária dentre as de maiores faixas
orçamentárias.
É importante explicitar que estes resultados estão baseados nos dados coletados para o
período 1999-2001 implicando que a posição de algumas ONGs possa estar prejudicada
pelo fato de terem se instalado justamente nesse momento (como por exemplo, o
Instituto Terra e o CRIA).
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% ONGs

Gráfico 25 – Distribuição das ONGs segundo faixa orçamentária em 2001 por
agrupamentos do perfil de gestão
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Mais de 2.000.000
Entre 1.000.000 e 2.000.000
Entre 500.000 e 1.000.000
Entre 200.000 e 500.000
Entre 50.000 e 200.000
Entre 10.000 e 50.000
Pendente

1 - ONGs com
graves
problemas
estruturais

2- ONGs com
estrutura
intermediária

3 - ONGs com
estrutura
consolidada

Fonte: Pesquisa de Campo.

5.6. Cruzamento do perfil de gestão institucional com o perfil
de competências de CT&I
Após traçar o perfil das organizações em relação à gestão, buscou-se relacionar este
perfil com o perfil de competências de CT&I. Buscou-se averiguar se haveria relação
entre as duas classificações. Para isso, utilizou-se uma análise exploratória das posições
(A, B ou C) das ONGs nos três aspectos de CT&I (Pesquisa Científica,
Desenvolvimento Tecnológico e Capacitação e Disseminação) investigados no capítulo
4 versus os perfis de gestão institucional encontrados no item anterior por meio da
análise de correspondência múltipla55, para estudar o comportamento dos agrupamentos
de ONGs em torno dessa características tomadas conjuntamente. Os resultados,
mostrados no Quadro 13 e Gráfico 26, revelam que:
• As competências em CT&I, de modo geral, estão fortemente relacionadas com o
perfil de gestão, pois 80% das ONGs com estrutura intermediária e 59,4% das
ONGs com graves problemas estruturais possuem baixa competência relativa nos
três aspectos ligados a CT&I ou no máximo média competência em Capacitação e
Disseminação;
• No entanto, as ONGs com estrutura consolidada estão presentes nos três aspectos de
competências em CT&I, com uma concentração maior no perfil que conta com altas
competências relativas nos três aspectos.

55

Nesta análise houve um passo anterior de agrupamento das posições de perfis de competências de
CT&I. Mais detalhes deste passo e da análise de correspondência múltipla no anexo 2.
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Quadro 13 – Cruzamento do perfil de competências em CT&I e o perfil de gestão
Perfil de Gestão
1 - ONGs com
graves
problemas
estruturais

2- ONGs com
estrutura
intermediária

3 - ONGs com
estrutura
consolidada

Dados

Agregação das Competências em CT&I
Baixa Competência em todos Média Competência
/ Média em CD
(DT)
Alta competência nos três

Total
Global

N
%linha
% coluna

4
80,0%
12,5%

0
0%
0%

1
20,0%
5,6%

5
100%
8%

N
%linha
% coluna

19
59,4%
59,4%

6
18,8%
54,5%

7
21,9%
38,9%

32
100%
52%

N
%linha
% coluna

9
37,5%
28,1%
32
52,5%
100%

5
20,8%
45,5%
11
18,0%
100%

10
41,7%
55,6%
18
29,5%
100%

24
100%
39%
61
100%
100%

Total N
Total % linha
total % coluna

Fonte: Pesquisa de Campo.

No Gráfico 26 é possível verificar as associações existentes entre as categorias através
da proximidade dos pontos. Nele estão representadas as ONGs, em azul, e as categorias
das variáveis utilizadas nas demais cores. É possível visualizar que:
•

Há um gradiente entre o posicionamento das notas das competências relativas e o
perfil de gestão, o que reafirma a forte relação apontada anteriormente;

•

As ONGs com alta competência relativa nos três aspectos se opõem às demais
ONGs e são todas enquadradas no perfil das ONGs com estrutura consolidadas;

•

Por fim, algumas instituições, no entanto, possuem alta competência em pelo menos
dois aspectos, apesar de apresentar o perfil de gestão com graves problemas
estruturais ou estrutura intermediária, como é o caso da GAIA AMBIENTAL.
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Gráfico 26 – Análise de correspondência do perfil de gestão e o perfil de competências em CT&I

Fonte: Pesquisa de Campo.
Legenda das Notas dos aspectos de CT&I: A B C - posição em Pesquisa Científica A B C - posição em Desenvolvimento Tecnológico A B C - posição em Capacitação e
Disseminação (ONGs em negrito são as que possuem notas iguais para os três aspectos)
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6. Considerações finais
As organizações não governamentais (ONGs) têm recebido pouca atenção por parte dos
pesquisadores da inovação e dos formuladores de políticas em ciência, tecnologia e
inovação (CT&I). Assim, é muito recente a incorporação da temática pela agenda oficial
sendo a iniciativa mais recente nesse sentido a edição da Portaria do Ministério da Ciência
e Tecnologia – MCT, de 26 de agosto de 2003, que criou o grupo de trabalho para elaborar
propostas de formas e mecanismos para construção de parcerias entre o MCT e as ONGS.
O presente estudo cumpre o objetivo de suscitar e subsidiar a ampliação da discussão sobre
a inserção e o papel das ONGs, com atuação na área ambiental, em atividades de CT&I, de
modo a subsidiar ações das agências de fomento correlatas. Para isso, foi realizado um
mapeamento da atuação das ONGs de forma a responder a dois questionamentos principais:
como caracterizar seu papel no desenvolvimento de CT&I e entender as especificidades da
articulação que elas adotam para desempenhar esse papel.
Ao lado de atividades invariavelmente atribuídas a essas organizações, ligadas ao
desempenho de um papel relevante na área de capacitação e disseminação, sua atuação é
identificada ainda na geração e aplicação de conhecimento científico e tecnológico. Em
outras palavras, as ONGs, enquanto agentes de CT&I, atuam em processos de capacitação,
de pesquisa científica, de desenvolvimento/aperfeiçoamento de tecnologia e de
disseminação do conhecimento. Nestes últimos, destaca-se a atuação em políticas públicas
como canal para promoção da universalização do conhecimento por elas gerado.
O entendimento do modo de funcionamento da área temática, Meio Ambiente, constitui um
primeiro passo visando ter clareza sobre a natureza da atuação das ONGs. São organizações
privadas que lidam com solução de problemas públicos. A atuação em si tem sentido como
instrumento para a consecução de finalidades socioambientais a partir da conservação e do
uso sustentável dos recursos naturais.
Em termos de competências de CT&I ligadas aos resultados da sua atuação, destacam-se na
pesquisa científica voltada para a conservação ambiental, o desenvolvimento e
aperfeiçoamento de tecnologias e um intenso papel na capacitação e disseminação de
conhecimento. Assim, a sua atuação envolve atividades que geram diretamente mudanças e
transformações em diferentes áreas estratégicas para o desenvolvimento do país, o que
indica a existência de aptidão em inovar e em gerar novos conhecimentos técnicocientíficos. Destaca-se também a produção de conhecimento para o suporte e execução de
políticas públicas. Estas são vistas como canais específicos para promover a
universalização ou disseminação do conhecimento identificado ou gerado pela ONG.
A lógica que respalda seu envolvimento na obtenção de resultados de CT&I está ligada à
busca de instrumental para desacelerar a degradação ambiental aumentando opções
tecnologicamente viáveis para comunidades locais em termos de alternativas de exploração
econômica de recursos naturais auxiliando a promoção da ampliação da sua adoção e o
consequente aumento do bem-estar social. É a partir desta lógica que deve ser entendida
sua orientação a inserção como agente de expansão da base de conhecimento científico e
tecnológico e da sua aplicação prática.
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Quanto à geração de conhecimentos necessários à criação de inovações em termos de
desenvolvimento de novos métodos são enfatizados no campo da pesquisa científica
voltada para conservação da biodiversidade. As organizações com este perfil são
caracterizadas pela presença de quadro científico especializado e pela incorporação de
estudantes de pós-graduação no desenvolvimento dos seus estudos. Os resultados em
termos de produção de metodologias ou novos métodos de pesquisa vêm ganhando espaço
e reconhecimento em revistas científicas de renome e decorrem de uma estratégia de
pesquisa cooperativa com as universidades, conforme mostrado ao longo do presente
estudo. FONSECA (2003), afirma que nos países em desenvolvimento, nos quais as
disciplinas ligadas à conservação são menos estruturadas nas universidades, o papel das
ONGs nesse campo de pesquisa se destaca mais ainda, estando ligados ao desenvolvimento
da capacidade para análises pioneiras a partir da combinação, adaptação, pesquisa e
aplicação de princípios, métodos e práticas de conservação inovadores. Trata-se da geração
de conhecimento que se soma àqueles originados em museus, universidades e institutos de
pesquisa permitindo que a ciência conheça mais as espécies e apoie tecnicamente ações de
combate à degradação da biodiversidade. A estratégia de atuação das ONGs neste campo é
fortemente marcada pela participação na identificação e criação de áreas protegidas e no
desenvolvimento de programas de conservação e recuperação de áreas degradadas que, a
partir de inventários e estudos de espécies, contribuem para documentar a biodiversidade da
flora e da fauna brasileira com finalidades conservacionistas.
O tema do desenvolvimento e ampliação do estoque de conhecimento científico sobre a
biodiversidade brasileira se situa em um campo mais amplo no qual aparece o desafio de
estabelecer um ambiente institucional favorável ao desenvolvimento da pesquisa aplicada
voltada para a exploração econômica deste capital natural, atividade que para ser realizada
de forma sustentável deve ser precedida ou acompanhada de um levantamento minucioso
das espécies e do conhecimento das comunidades tradicionais que sempre usaram e
conviveram com essa biodiversidade, assuntos nos quais as ONGs têm atuação destacada56.
Um exemplo do potencial de exploração econômica dos recursos naturais é dado pelo
mercado de cosméticos com identificação ecológica, uma vez que os cosméticos naturais
têm um grande apelo de marketing no exterior. O potencial da biodiversidade na indústria
de cosméticos tem como base as condições de exploração sustentável de espécies vegetais
tais como andiroba, açaí, buriti, crajiru, cupuaçu, guaraná, maracujá e urucum.
Aqui deve ser aventado um ponto crucial a ser considerado nas políticas de CT&I ligadas à
exploração econômica da biodiversidade, qual seja o da propriedade intelectual no âmbito
do combate ao tráfico ou comércio ilegal de material biológico (biopirataria) cujos valores
movimentados em nível mundial são estimados em US$ 60 bilhões. Os esforços nacionais
para regular o acesso e uso da biodiversidade têm procurado incorporar o reconhecimento
do direito das comunidades tradicionais (índios, reibeirinhos, quilombolas) de decidir sobre
a utilização do seu conhecimento e compartilhar do lucro obtido com o uso comercial
56

O quadro institucional, dado pela Medida Provisória nº 2.186 de 2001, tem sido criticado por praticamente
paralisar a pesquisa de campo sobre material genético com fins aplicados ou a utilização da biodiversidade
brasileira. Encontra-se em discussão um projeto de lei para atualizar a regulamentação da questão. Isso ocorre
no âmbito do Ministério do Meio Ambiente com a participação da comunidade científica. Discute-se a
legislação que deve substituir a referida MP à qual é atribuída o aumento da burocracia para aprovação de
projetos de pesquisas brasileiras nessa área e a desconsideração do problema da biopirataria.
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dessas informações. As patentes nacionais ou internacionais de produtos desenvolvidos em
desacordo com a regulamentação nacional não serão reconhecidos pelo governo brasileiro.
Quando houver perspectiva de uso comercial, será necessária a assinatura de um Contrato
de Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição de Benefícios, no qual deve constar a
origem do material ou conhecimento e todos os seus beneficiários.
Os gargalos existentes em termos de investimento em pesquisa para aproveitamento
econômico do capital natural representado pela riqueza da biodiversidade brasileira podem
ser exemplificados a partir do caso dos medicamentos. O país não tem como competir no
mercado de fármacos sintéticos, por causa dos elevados custos e da complexa tecnologia
envolvida. Apesar de toda a biodiversidade o Brasil encontra dificuldades para desenvolver
um medicamento, a não ser genéricos dos produtos de marca, havendo, no entanto, um
campo fértil a ser explorado no que diz respeito ao desenvolvimento de medicamentos
fitoterápicos ou obtidos a partir de produtos naturais. Nessa áreas, o estudo identificou
várias experiências desenvolvidas por ONGs e que estão relacionadas ao estudo de plantas
medicinais e desenvolvimento de produtos fitoterápicos.
Uma outra área na qual as ONGs têm atuação destacada, se refere ao desenvolvimento e
transferência de tecnologia destinada à agropecuária (produção agroecológica e orgânica).
Isso é acompanhado de uma intensa atuação na capacitação de agricultores familiares em
diversas frentes: resgate de variedades nativas, desenvolvimento de processos e produtos,
beneficiamento, industrialização, marketing, financiamento e comercialização. Cabe
ressaltar seu envolvimento em atividades de assistência técnica e extensão rural com o
objetivo de viabilizar com o produtor rural, proprietário ou não, suas famílias e
organizações soluções adequadas a seus problemas de produção, gerência, beneficiamento,
comercialização, industrialização, consumo, bem-estar e preservação do meio ambiente.
Nessa atuação, pode ser mencionada a exploração sustentável de recursos florestais com
instrumentação e acompanhamento técnico dos produtores ligados ao agroextrativismo, à
exploração madeireira e à produção agropecuária a partir de sistemas agroflorestais57. O
manejo sustentável de recursos florestais com criação de condições socioambientais para as
populações envolvidas deve ser analisado a partir da sua inserção em um setor - produtos
relacionados à floresta - que representa 4% do produto interno bruto, 8% das exportações
brasileiras e responde por 2 milhões de empregos (Chade, 2003).
A atividade madeireira é apenas um dos campos no qual pode ser identificado o
envolvimento das ONGs na certificação de produtos definindo e aplicando padrões a serem
atendidos pela produção agropecuária. Esse envolvimento é visto como resposta a uma
crescente demanda social com a finalidade de viabilizar maior acesso ao mercado. Uma
outra área na qual a atuação em certificação de produtos foi identificada é a da produção
orgânica realizada por agricultores familiares. Segundo Mangabeira (2003) os produtores
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A ciência da agroecologia é definida como a aplicação de conceitos e princípios ecológicos no desenho e
manejo de agroecossistemas sustentáveis (GLIESSMAN, 2000).
A agricultura orgânica é um tradicional método de cultivo que vem sendo melhorado para dar lugar à
produção em escala, que não utiliza sementes híbridos, adubos químicos, agrotóxicos e aditivos alimentares
para aumentar a produção (MANGABEIRA, 2003).
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familiares representam 90% dos produtores orgânicos e respondem por 70% da produção
orgânica nacional.
Ainda de acordo com a mesma fonte, a certificação é estratégica para o mercado de
produtos orgânicos. Assim, com vistas a incrementar o acesso dos produtos brasileiros no
mercado internacional, encontra-se em trâmite no legislativo um projeto de lei que define o
sistema orgânico de produção agropecuária e dispõe sobre a certificação de produtos
orgânicos no país. O país ainda não dispõe de uma legislação específica e abrangente sobre
o assunto de modo a tornar a produção orgânica tecnicamente mais eficiente pois exigirá
planejamento e documentação criteriosa por parte do produtor. No entanto, o país já produz
cerca de 30 variedades de produtos orgânicos, com destaque para soja, hortaliças e café.
Ainda com relação aos resultados de CT&I lidados ao desenvolvimento do agronegócio,
deve ser mencionado o envolvimento das ONGs no desenvolvimento, aperfeiçoamento e
disseminação de técnicas para a aqüicultura (processo de produção em cativeiro de
organismos com habitat predominantemente aquático). O Brasil apresenta grande potencial
para desenvolver essa atividade mas deve enfrentar o desafio de utilizar esse potencial de
forma sustentável para garantir o fornecimento de pescados. Para tanto, a tecnologia deve
ser usada de forma apropriada e em escala de produção tolerável pela natureza. Atrelado a
isso, a referida atividade apresenta promissoras possibilidades de utilização para o
desenvolvimento social incorporando trabalhadores e contribuindo no sentido de reverter a
situação de esgotamento de muitos estoques pesqueiros naturais que já se encontram em
seu limite máximo de exploração. A discussão sobre a necessária definição das normas de
certificação dos produtos da aquicultura se coloca como estratégica para ocupar mercado.
Nesse sentido, é preciso definir um sistema de rastreabilidade no processo produtivo de
maneira a garantir a qualidade do produto informando os consumidores sobre todas as
etapas envolvidas na produção, desde onde o peixe foi criado até o local da venda.
Outros pontos nos quais foi identificada a atuação das ONGs se refere à identificação,
desenvolvimento e aplicação de conhecimento voltado ao saneamento básico e à geração de
energia que constituem setores prioritários do Plano Plurianual de Investimentos (PPA)
2004-2007, programa nacional visando a modernização de infra-estrutura. A deficiência
constatada nos setores de energia e saneamento constituem gargalos que podem dificultar o
desenvolvimento do país. A atuação das ONGs nestes setores é moldada pela viabilização
de alternativas tecnológicas de baixo custo para tratamento de esgoto e por esforços
voltados para a diversificação da matriz energética a partir de fontes de energia renováveis.
A atuação das ONGs no setor de saneamento tem total aderência com a orientação
sinalizada pelo governo, a partir do Programa de Pesquisas em Saneamento Básico
(PROSAB/FINEP) sobre a necessidade de pesquisas que tenham como base a revisão do
padrão tecnológico atual, de forma a permitir a ampliação da cobertura de serviços. Ou
seja, que busquem a difusão e a transferência de tecnologias para o domínio público nas
áreas de águas de abastecimento, águas residuárias e resíduos sólidos que sejam de fácil
aplicabilidade, baixo custo de implantação, operação e manutenção e que resultem na
melhoria das condições de vida da população.
Sobre a atuação das ONGs na área de energia, há uma organização da amostra que tem
dedicado esforços na identificação de tecnologias alternativas para geração de energia via
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fontes renováveis, que devem ser repassadas a empresas. Cabe mencionar que a questão das
possibilidades tecnológicas no setor energético tem sido animada pelas discussão no âmbito
da Protocolo de Kyoto, que ainda não se encontra em vigor, convenção internacional pela
qual os países se obrigam a reduzir suas emissões de dióxido de carbono, basicamente
oriundas da queima de combustíveis fósseis e, com isso, enfrentar o problema do
aquecimento global. A mudança climática é assunto de grande importância que diz respeito
à matriz energética, ponto que está no centro da constituição e da vida econômica mundial.
Nessa discussão, na qual se coloca a necessidade de identificação de alternativas
tecnológicas contra o aquecimento global, o Brasil tem se mobilizado nos últimos anos para
criar regras específicas para a obtenção de créditos de carbono dentro do Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo (MDL), espinha dorsal do protocolo de Kyoto para reduzir as
emissões mundiais de gases de efeito estufa. No âmbito do Protocolo de Kyoto, assinado no
Japão em 1997, os países ricos que não conseguirem cumprir as metas de redução de
emissões no próprio território poderão obter créditos em países em desenvolvimento. As
empresas, antecipando a entrada em vigor do Protocolo, devem se preparar para tirar
proveito dessa oportunidade. Antes de serem submetidas ao comitê executivo da
convenção, os projetos deverão ser acreditados pelo governo via MCT. A resolução, em
discussão no Ministério da Ciência e Tecnologia, determina a burocracia básica para
participação no MDL com base na regulamentação geral prevista pela Convenção das
Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Além de comprovar a redução de emissões, os
projetos devem cumprir uma série de compromissos sociais, como criação de empregos e
desenvolvimento socioeconômico das comunidades. Pelo lado empresarial, serve de
marketing para as empresas participantes.
Passando à capacidade das ONGs para realizar trocas com o ambiente externo, as parcerias
com universidades e institutos de pesquisa nacionais e internacionais consubstanciam
competências relacionais cruciais na criação de inovações tanto para garantir a aquisição e
adaptação de conhecimentos externos quanto para consumir ou captar recursos, inclusive
recursos humanos, insumos e infra-estrutura. As parcerias com estas instituições constituem
competências relacionais fundamentais e devem ser necessariamente consideradas no
entendimento da inserção e do papel das ONGs na divisão do trabalho criativo que
caracteriza os sistemas de inovação. 78% das ONGs da amostra declararam ter estabelecido
parcerias com instituições de ensino superior e/ou institutos públicos de pesquisa.
As parcerias com empresas foram mencionadas por 44% das ONGs, um número menor que
a parceria com instituições de pesquisa, mas substancial se considerada a novidade e ainda
certa polêmica que cerca esse tipo de parceria no interior das ONGs. Na maioria dos casos,
a participação das empresas envolveu aporte de recursos, vindo em seguida, a execução de
tarefas e a utilização de infra-estrutura e material.
As competências relacionais indicam a capacidade de conhecer e escolher parceiros. Elas
englobam ainda a capacidade de difusão de conhecimentos e de adquirir visibilidade ou
reputação. Nas ONGs estudadas, esta capacidade é mostrada pela criação de uma rede
pulverizada e atuante de parcerias com comunidades locais (público-alvo), órgãos
governamentais e outras ONGs. Verifica-se ainda um intensa capacidade de articulação em
redes para interação com outras ONGs e com o público-alvo: instâncias oficiais (Fóruns e
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Conselhos de Meio Ambiente nacional, estaduais ou municipais), de gestão de unidades de
conservação e os comitês de bacia hidrográfica e redes de articulação com outras ONGs.
A construção de competência organizacional, definida como a capacidade de manter e
desenvolver mecanismos que assegurem o perfeito funcionamento das atividades internas
da organização, é apontado como o grande gargalo ainda a ser superado para assegurar a
estabilidade das ONGs. Existe uma série de iniciativas ligadas à adoção de novos métodos
de gestão e/ou controle de qualidade de processos no sentido de responder a esse tipo de
deficiência. Tais iniciativas giram em torno de três aspectos:
-

Formação de quadro de pessoal: diante da dificuldade em manter quadro de pessoal
permanente compatível com as necessidades da organização, as ONGs desenvolveram
uma capacidade de agregação de recursos humanos vinculada à incorporação de quadro
temporário especializado, de estudantes e, em menor número, de voluntários;

-

Stakeholder accountability: incorporação de ferramentas de gestão voltadas à prestação
de contas junto aos financiadores e ao público-alvo;

-

Sustentabilidade financeira: desenvolvimento de estratégias de captação e gestão de
recursos financeiros.

As experiências identificadas refletem a existência de esforços em termos de capacitação
institucional. No entanto, em linhas gerais, as experiências nesse campo são pontuais
existindo poucas organizações que lograram obter resultados mais substanciais a partir de
iniciativas articuladas e sistematizadas.
Por fim, a elaboração das recomendações decorrentes dos resultados do presente estudo, foi
consubstanciada a partir do mapeamento de demandas e lacunas identificadas pelo estudo.
Estas devem ser consideradas nas políticas de fortalecimento de estratégias de inovação e
de organização dos agentes de CT&I para o estabelecimento de um ambiente institucional
favorável a partir de uma governança de caráter público.
-

Estabelecer critérios para avaliação de projetos consonantes com as especificidades das
ONGs. Agências do Ministério da Ciência e Tecnologia julgam proponentes segundo
competência científica, equipe técnica, avaliação do caráter científico do projeto,
publicações, mérito tecnológico e estratégico da proposta. No conjunto, os critérios
usuais de avaliação têm constituído fatores de inibição para uma maior presença da
ONGs no acesso a essas fontes uma vez que apresentam perfil de processo e de produto
diferenciados. Assim, no âmbito das agências públicas de fomento à CT&I, o
estabelecimento de critérios para a avaliação de projetos apresentados por ONGs requer
o entendimento das especificidades dessas organizações na realização de atividades de
CT&I de maneira permitir o seu enquadramento nas linhas das agências de CT&I.
Falconer (1999) resume tais particularidades afirmando que as ações em termos de
políticas públicas devem considerar que as ONGs são diferentes do setor público e
privado em relação à propósito, missão, valores, aquisição de recursos, resultados,
resultados, ambiente legal, perfil do trabalhador, governança e complexidade
organizacional;
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-

Considerar as ONGs como detentoras de competências específicas e úteis ao
desenvolvimento do sistema de CT&I. O fomento oficial às atividades de CT&I, a
partir do apoio às ONGs, deve ser pensado em termos da discussão sobre os desafios
tecnológicos que se colocam para o país em diversos setores, no qual elas apresentam
competências acumuladas, no sentido de desenvolver tecnologias com menor impacto
ambiental e maior alcance social que contribuam para o uso racional de recursos
naturais. O entendimento da lógica a partir da qual são concretizados resultados de
CT&I nas ONGs da área ambiental constitui pré-requisito obrigatório na formulação de
ações oficiais de fomento no sentido de conceber instrumentos capazes de mobilizar de
maneira eficaz as competências instaladas nas referidas organizações e concernentes a
diversos campos estratégicos para o desenvolvimento socioeconômico do país. A
adoção desta abordagem para o entendimento da atuação das ONGs elucida aspectos
diretamente relacionados aos aspectos considerados pela Finep para a avaliação de
propostas, quais sejam o mérito tecnológico e estratégico;

-

Incorporar o binômio menor impacto ambiental e maior alcance social para nortear a
noção de mérito tecnológico e estratégico dos projetos relacionados a ONGs. A partir
desta lógica, uma demanda que se destaca diz respeito à necessidade de ações que
fomentem a sistematização, articulação e difusão das experiências locais aplicadas com
sucesso pelas ONGs;

-

Apoiar a pesquisa e a cooperação técnico-científica de ONGs com instituições de
pesquisa, com o objetivo principal de transferência dessas tecnologias. Trata-se de
ações de fomento que permitam a manutenção e ampliação do quadro técnico das
ONGs. Uma alternativa a ser discutida diz respeito à concessão de bolsas em diversos
níveis (pesquisadores, estudantes e técnicos de nível médio e superior) para
potencializar a capacidade de viabilizar a aplicação prática e a disseminação do
conhecimento.

-

Apoiar a implantação de infra-estrutura física de ONGs. A existência de mecanismos de
apoio a projetos institucionais de implantação de infra-estrutura física também se
apresenta como uma demanda importante para a estruturação das ONGs;

-

Apoiar a capacitação de pesquisadores das ONGs em mecanismos de patenteamento e
propriedade intelectual. Propriedade intelectual é instrumento de CT&I e deve ser
expandido às ONGs. O interesse comercial na exploração de recursos naturais - que
ganharam um valor de mercado imenso a partir da biotecnologia - demanda
crescentemente mecanismos de propriedade intelectual e coloca desafios contratuais
importantes para os atores sociais envolvidos. Também é uma forma de evitar a
biopirataria;

-

Formular políticas científicas e tecnológicas envolvendo o financiamento das atividades
de pesquisa considerando papéis específicos para ONGs junto a redes que articulem
múltiplas competências para viabilizar inovações, especialmente no que concerne a
atuação próxima aos contextos de aplicação das tecnologias;
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-

Dar continuidade ao desenvolvimento e levantamento de indicadores de competências
das ONGs. Há uma demanda de indicadores de CT&I úteis para as ONGs e,
particularmente para os gestores de política de CT&I no sentido de promover a inserção
das referidas organizações a partir do estabelecimento de um ciclo virtuoso de relações
orgânicas entre atividades de CT&I e processos econômicos e sociais.
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Anexo 1– ONGs selecionadas para a amostra
DPP - Terceiro Setor
Área temática Meio Ambiente - lista final de ONGs selecionadas
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Cianorte –
APROMAC
Associação de
Recuperação e
Reposição
Florestal da Mata
Atlântica – IGUAPE
REFLORESTA
Associação SOS
Amazônia - SOS
AMAZÔNIA
Centro de
Agricultura
Alternativa do
Norte de Minas CAA-NM
Centro de
Assistência
Técnica - CAT
Centro de
Desenvolvimento
Agroecológico do
Extremo Sul da
Bahia — TERRA
VIVA
Centro de
Desenvolvimento
do Vale do
Paranapanema –
CDVALE
Centro de
Desenvolvimento,
Difusão e Apoio
Comunitário CEDAC

Funbio

Localização da
sede

Fundos de Parceria
e Consórcio pela
biodiversidade em Rio de Janeiro - RJ
sistemas agrícolas
familiares

Rio de Janeiro/RJ

Programa de Apoio
à Produção
Montes Claros - MG Montes Claros - MG
Sustentável (PAPS)
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Centro de
Tecnologia Agroecológica de
Pequenos
Agricultores AGROTEC
Centro de
Tecnologias
Alternativas da
Zona da Mata CTA-ZM
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Fontes Financiadoras
BIOTA
FNMA
PROBIO
Funbio

Localização da
sede

Localização da
unidade

-

-

-

-

Programa de Apoio
à Produção
Sustentável (PAPS)

Diorama - GO

Diorama - GO

-

-

-

-

Consórcio pela
biodiversidade em
sistemas agrícolas
familiares

Viçosa - MG

Viçosa - MG

Centro Fluminense
de Estudos e
Atividades sobre
Ecologia e
Qualidade de Vida
– UNIVERDE

-

-

Edital 2000Extensão Florestal

-

-

São Gonçalo - RJ

excluída da amostra
porque não foi
possível fazer o
contato

Centro Golfinho
Rotador

-

-

Edital 2000-Manejo
Sustentável da Flora
e da Fauna

-

-

Fernando de
Noronha - PE

Fernando de
Noronha - PE

-

Campinas - SP

excluída da amostra
pois foi desativada

Coleção de
Culturas Tropicais CCT

-

Fluxo Contínuo

-

Convênio entre o
Gestor
Administrativo do
PROBIO e as
Entidades
Implementadoras

Comissão PróÍndio de São Paulo CPI-SP

-

-

Edital 2000Amazônia
Sustentável

-

Programa de Apoio
à Produção
Sustentável (PAPS)

São Paulo - SP

São Paulo - SP

Fala Preta Organização de
Mulheres Negras

-

-

-

-

Programa de Apoio
à Produção
Sustentável (PAPS)

São Paulo - SP

São Paulo - SP

-

-

Vitória - ES

Vitória - ES

Fundação
Assuntos do Mar –
PROMAR

-

-

Edital 2000Qualidade
Ambiental;Gestão
Integrada de Áreas
Protegidas

Fundação
Brasileira para o
Desenvolvimento
Sustentável - FBDS

-

-

-

-

Fundos de Parceria

São Paulo - SP

foi feito contato, mas
entrevista ainda não
foi realizada

Fundação Centro
Brasileiro de
Proteção e
Pesquisa das
Tartarugas
Marinhas - PRÓ TAMAR

-

-

Edital 2000-Manejo
Sustentável da Flora
e da Fauna

-

-

Ubatuba - SP

Praia do Forte - BA

Fundação Cultural
Educacional
Popular em Defesa
do Meio Ambiente CEPEMA

-

-

Edital 2000Educação Ambiental

-

-

Fortaleza - CE

Fortaleza - CE

Fundação de Apoio
à Vida nos
Trópicos ECOTRÓPICA

-

-

-

Edital 02/2001 Chamada A

-

Cuiabá - MT

Cuiabá - MT

-

-

-

-

Mineiros - GO

Mineiros - GO

-

-

-

-

Belém - PA

Belém - PA

Fundação Emas
Fundação Floresta
Tropical - FFT

Programa Meio
Ambiente 19992001
Programa Meio
Ambiente 19992001
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Fontes Financiadoras
BIOTA
FNMA
PROBIO
Funbio

Localização da
sede

Localização da
unidade

Fundação Instituto
de Biodiversidade
e Manejo de
Ecossistemas da
Amazônia
Ocidental - BIOMA

-

-

Edital 2001Amazônia
Sustentável

-

-

Rio Branco – AC

Rio Branco – AC

Fundação
Movimento
Ondazul

-

-

Edital 2000-Uso
Sustentável dos
Recursos Pesqueiro

-

-

Salvador - BA

Salvador - BA

-

-

Edital 99-Gestão
Integrada de Áreas
Protegidas

-

-

São Raimundo
Nonato - PI

foi feito contato, mas
entrevista não foi
realizada

-

-

Edital 2001Educação Ambiental

-

-

-

Edital 99-Manejo
Sustentável da Flora
e da Fauna

-

-

Maceió - AL

Maceió - AL

-

-

-

-

Sustentabilidade e
certificação florestal
na Mata Atlântica

São Paulo - SP

São Paulo - SP

-

-

Edital 2000Extensão Florestal

-

-

São Luiz - MA

excluída da amostra
porque não foi
possível fazer o
contato

Manaus - AM

Manaus - AM

Fundação Museu
do Homem
Americano –
FUMDHAM
Fundação para o
Desenvolvimento
Econômico Rural
da Região Centro
Oeste do Paraná FUNDAÇÃO
RURECO
Fundação para
preservação e
estudos dos
mamíferos
Aquáticos FUNDAÇÃO
MAMÍFEROS
AQuáticoS
Fundação Pró SOS
Mata Atlântica SOS MATA
ATLÂNTICA
Fundação Rio
Bacanga

Fundos de Parceria Guarapuava - PR

Guarapuava - PR

Fundação Vitória
Amazônica - FVA

Programa Meio
Ambiente 19992001

-

-

-

Sinergia para a
sustentabilidade e
cidadania nas
Florestas
Amazônica e da
Mata Atlântica

Grupo de Ação
Ecológica Novos
Curupiras

-

-

Edital 2001Amazônia
Sustentável

-

-

Ananindeua - PA

Ananindeua - PA

Grupo de
Formação Popular OPÇÃO

-

-

Edital 2001Amazônia
Sustentável

-

-

Rio Branco – AC

excluída da amostra
porque não foi
possível fazer o
contato

Grupo de Pesquisa
e Extensão em
Programa Meio
Sistemas
Ambiente 19992001
Agroflorestais do
Acre - PESACRE

-

Edital 2001Amazônia
Sustentável

-

Por um extrativismo
de base sustentável Rio Branco – AC
no Vale do Juruá

Programa Meio
Ambiente 19992001

-

-

-

Programa de Apoio
à Produção
Sustentável (PAPS)

Brasília - DF

Brasília - DF

-

Fluxo Contínuo

-

-

-

Botucatu - SP

Botucatu - SP

Programa Meio
Ambiente 19992001

-

-

edital probio 2001

-

-

Edital 2001Amazônia
Sustentável

-

Grupo de Trabalho
Amazônico - GTA
Instituto
Biodinâmico - IBD
Instituto
Conservation
International do
Brasil - CI-BRASIL
Instituto de Apoio
ao
Desenvolvimento
Humano e do Meio
Ambiente TRÓPICOS

Rio Branco – AC

Programa de Apoio
à Produção
Belo Horizonte - MGBelo Horizonte - MG
Sustentável (PAPS)

-

Cuiabá - MT

excluída da amostra
porque não foi
possível fazer o
contato
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Instituto de
Desenvolvimento
Ambiental
Raimundo Irineu
Serra - IDA
CEFLURIS
Instituto de
Ecologia e
Tecnologia de Meio
Ambiente –
ECOTEMA
Instituto de
Estudos da
Religião – ISER
Instituto de
Estudos SócioAmbientais do Sul
da Bahia – IESB

USAID
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Área temática Meio Ambiente - lista final de ONGs selecionadas
Fontes Financiadoras
BIOTA
FNMA
PROBIO
Funbio

Localização da
sede

Localização da
unidade

-

-

Edital 2000Amazônia
Sustentável

-

-

Pauini - AM

Florianópolis - SC

-

-

Edital 2000-Gestão
Integrada de Áreas
Protegidas

-

-

Petrópolis - RJ

excluída da amostra
porque não foi
possível fazer o
contato

-

-

-

-

Fundo de Parceria

Rio de Janeiro - RJ

Rio de Janeiro - RJ

Programa Meio
Ambiente 19992001

-

-

-

Construindo o
desenvolvimento
sustentável em
Itacaré e Serra
Grande

Ilhéus - BA

Ilhéus - BA

Piracicaba - SP

Piracicaba - SP

-

-

-

-

Sinergia para a
sustentabilidade e
cidadania nas
Florestas
Amazônica e da
Mata Atlântica

Programa Meio
Ambiente 19992001

-

-

-

Manejo florestal e
móveis artesanais
no Baixo Amazonas

Belém - PA

Belém - PA

-

-

Edital 99-Manejo
Sustentável da Flora
e da Fauna, Edital
2001-Uso
Sustentável dos
Recursos
Pesqueiros

-

-

Nazaré Paulista - SP

São Paulo - SP

Programa Meio
Ambiente 19992001

-

-

-

-

Ananindeua - PA

Ananindeua - PA

-

-

-

Edital 02/2001 Chamada A

-

Ilhéus - BA

Ilhéus - BA

Instituto ECOAR
para a Cidadania

-

-

Edital 99-Educação
Ambiental

-

-

São Paulo - SP

São Paulo - SP

Instituto Larus

-

-

Edital 2000-Gestão
Integrada de Áreas
Protegidas

-

-

Florianópolis - SC

Florianópolis - SC

-

-

Sinergia para a
sustentabilidade e
cidadania nas
Florestas
Amazônica e da
Mata Atlântica

São Lourenço da
Serra - SP

São Lourenço da
Serra - SP

Programa de Apoio
à Produção
Sustentável (PAPS)

Brasília - DF

Brasília - DF

Instituto de Manejo
e Certificação
Florestal e AgrícolaIMAFLORA
Instituto de
Pesquisas
Ambientais da
Amazônia – IPAM

Instituto de
Pesquisas
Ecológicas - IPÊ

Instituto do
Homem e Meio
Ambiente da
Amazônia –
IMAZON
Instituto Dríades
de Pesquisa e
Conservação da
Biodiversidade

Instituto para o
desenvolvimento,
Meio-ambiente e
Paz – VITAE
CIVILIS

-

-

Instituto
Sociedade,
População e
Natureza - ISPN

-

-

-

Convênios entre o
Gestor
Administrativo do
PROBIO e as
Entidades
Implementadoras

Instituto
Socioambiental ISA

-

-

Edital 2000, Edital
2001 -Amazônia
Sustentável

-

-

São Paulo - SP

São Paulo - SP

Instituto Terra

-

-

-

-

Fundos de Parceria

Aimorés - MG

Aimorés - MG

Instituto Terra
Brasilis de
Desenvolvimento
Sócio-Ambiental INSTITUTO TERRA
BRASILIS

-

-

Edital 2000-Manejo
Sustentável da Flora
e da Fauna

-

-

Belo Horizonte - MG Belo Horizonte - MG
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Fontes Financiadoras
BIOTA
FNMA
PROBIO
Funbio

Localização da
sede

Localização da
unidade

Núcleo de Ação
para o
Desenvolvimento
Sustentável POEMAR

-

-

Edital 2000Amazônia
Sustentável

-

-

Belém - PA

Belém - PA

Programa da Terra,
Assessoria,
Pesquisa e
Educação Popular
no Meio Rural –
PROTER

-

-

Edital 99-Gestão
Integrada de Áreas
Protegidas

-

-

Registro - SP

Registro - SP

Projeto UERÊ

-

-

Edital 2000Educação Ambiental

-

-

Rio de Janeiro - RJ

Rio de Janeiro - RJ

Rede de
Intercâmbio de
Tecnologias
Alternativas REDE

-

-

-

-

-

Curitiba - PR

Curitiba - PR

Programa de Apoio
à Produção
Belo Horizonte - MG Belo Horizonte - MG
Sustentável (PAPS)

Sociedade de
Pesquisa em Vida
Selvagem e
Educação
Ambiental – SPVS

Programa Meio
Ambiente 19992001

-

-

Convênio entre o
Gestor
Administrativo do
PROBIO e as
Entidades
Implementadoras

The Nature
Conservancy - TNC

Programa Meio
Ambiente 19992001

-

-

-

-

Brasília - DF

Brasília - DF

Universidade Livre
do Meio Ambiente UNILIVRE

-

-

Edital 99-Educação
Ambiental

-

-

Curitiba - PR

Curitiba - PR

Woods Hole
Research Center WHRC

Programa Meio
Ambiente 19992001

-

-

-

-

Belém - PA

não entrará na base
pois não tem
existência jurídica
no Brasil

World Wildlife
Fund – WWF

Programa Meio
Ambiente 19992001

-

-

-

-

Brasília - DF

Brasília - DF
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Anexo 2 – Análise de Correspondência Múltipla
Além das análises descritivas, foram realizadas para o relatório final 3 análises
estatísticas multivariadas: perfil de gestão das ONGs e o cruzamento do perfil de gestão
com o perfil de competências de CT&I, descritos no capítulo 5, e o perfil dos projetos,
indicado na Introdução. Abaixo são fornecidos mais detalhes sobre cada uma das
análises e sobre as técnicas utilizadas (análise de correspondência múltipla e
classificação hierárquica).

A21. Análise do perfil de gestão das ONGs
A falta de uma clara definição sobre a classificação de gestão das ONGs levou a uma
estratégia metodológica baseada em ferramental estatístico que possibilitasse a
tipificação das instituições do estudo pelo seu perfil de gestão segundo aspectos que
fazem parte do instrumento de coleta.
Em um primeiro passo utilizou-se a Análise de Correspondência Múltipla (ACM)
(Greenacre, 1984). Esta é uma técnica exploratória multivariada que tem como objetivo
a representação gráfica de um grande conjunto de variáveis categóricas através da
redução do espaço original de representação destas. Através da contribuição dos eixos
na variabilidade total (que também indica a força de discriminação da variável),
medidas pelos autovalores destes eixos, identifica-se se há associações, entre as
categorias de resposta dos aspectos, plausíveis de interpretação. As proximidades entre
pontos no mapa fornecido indicam as associações entre as categorias de diferentes
variáveis e instituições que compartilham o mesmo perfil. Pode-se então explorar
agrupamentos de instituições que compartilham o mesmo perfil de gestão, definido
pelas associações entre as categorias das variáveis estudadas. Uma vez interpretados os
eixos e associações, estes agrupamentos também são interpretáveis de acordo com suas
características principais.
A consolidação dos grupos identificados nos mapas de ACM é feita pela técnica de
Análise de Agrupamento utilizando-se um algorítmo de classificação hierárquica
conhecido como K- means (Lebart et al., 1995). O resultado gráfico deste método, o
dendograma, permite identificar um número coerente de agrupamentos, se existentes,
fornecendo então a classificação dos indivíduos nos respectivos grupos. Um detalhe
importante é o fato desta técnica ser aplicada sobre as coordenadas dos eixos fatoriais
encontrados na Análise de Correspondência Múltipla. Tal fato além de permitir
agrupamentos mais bem definidos do ponto de vista estatístico, também permite a
identificação das ONGs que seriam legítimas representantes destes grupos, ou seja, as
instituições que possuem o perfil médio que define o grupo. Desta forma obtemos a
tipificação da instituição descrita em termos das categorias das variáveis que mais
contribuíram na discriminação destes grupos.

A2.2. Cruzamento dos perfis de gestão com perfis de
competências de CT&I
O exercício de cruzamento dos perfis de gestão institucional com os perfis de
competências de CT&I envolveu dois momentos: num primeiro momento, foi feito uma
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análise de correspondência múltipla entre as posições do perfil de competências de
CT&I. Num segundo momento, cruzou-se os agrupamentos resultantes com os perfis de
gestão.
Assim, em primeiro lugar, utilizou-se uma análise exploratória das posições (A, B ou C)
das ONGs nos três aspectos de CT&I investigados (Pesquisa Científica,
Desenvolvimento Tecnológico e Capacitação e Disseminação) no capítulo 4 através da
análise de correspondência múltipla, para identificar agrupamentos de ONGs em torno
de características comuns. Disso resultaram os seguintes agrupamentos de
competências:
•

ONGs com baixa competência em todos os aspectos e ONGs com média
competência em Capacitação e Disseminação

•

ONGs com Média competência em Desenvolvimento Tecnológico

•

ONGs com Alta competência nos três aspectos

A partir destes agrupamentos, foi feita outra análise de correspondência múltipla com
estes agrupamentos e os agrupamentos resultantes do perfil de gestão, como descrito no
capítulo 5.

A2.3. Análise dos projetos
Foram declarados 453 projetos que diferem muito entre si, como exposto nas tabelas
abaixo, quanto ao valor executado, linhas de atuação, biomas e se referem tanto a
projetos de curta duração quanto à programas de ação das ONGs, isto é, conjuntos
articulados de projetos e ações.
A distribuição por biomas mostra uma concentração de projetos nos biomas Amazônia e
Mata Atlântica e relativamente poucos projetos nos demais biomas, além de projetos
que englobam mais de um bioma (Tabela 1).

138
Tabela 1 – Distribuição dos projetos segundo biomas
Bioma
Total
Amazônia
148
Mata Atlântica
108
Não se refere a um bioma específico
65
Área Costeira
32
Cerrado
29
Caatinga
11
Área Costeira e Mata Atlântica
10
Caatinga e Cerrado
9
Cerrado e Mata Atlântica
8
Zona de Transição
7
Pantanal
6
Caatinga e Mata Atlântica
3
Não indicado
2
Amazônia e Cerrado
2
Campos do Sul
2
Cerrado e Pantanal
2
Área Costeira, Cerrado e Mata Atlântica
1
Área Costeira, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
1
Cerrado, Mata Atlântica e Zona de Transição
1
Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica
1
Mata Atlântica e Pantanal
1
Amazônia, Área Costeira, Mata Atlântica
1
Amazônia e Mata Atlântica
1
Amazônia, Cerrado e Zona de Transição
1
Todos os biomas
1
Total Global
453
Fonte: Diretório da Pesquisa Privadas ONGs Meio Ambiente, Finep, 2003.

Os projetos referem-se na sua maioria a várias linhas de atuação, sendo que todas foram
citadas de forma semelhante. Apenas a linha de fortalecimento institucional foi
referenciada com menos intensidade que as demais (Tabela 2).
Tabela 2 – Distribuição dos projetos segundo linhas de atuação
Linha de atuação
N projetos
Alternativas de desenvolvimento econômico
270
Conservação e recuperação ambiental
252
Formação e capacitação
257
Disseminação
262
Fortalecimento institucional
166
Subsídios para políticas públicas
232
Fonte: Diretório da Pesquisa Privadas ONGs Meio Ambiente, Finep, 2003.

49% dos projetos tiveram valor executado inferior a R$ 100 mil no período de 1999 a
2001 e houve relativamente poucos grandes projetos com valores acima de R$ 500 mil
(Gráfico 1).
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Gráfico 1- Distribuição dos projetos segundo faixa de valor executado
7%
24%

12%

32%

até 30 mil

30 mil a 100 mil

25%

100 mil a 500 mil

mais de 500 mil

não declarado

Fonte: Diretório da Pesquisa Privadas ONGs Meio Ambiente, Finep, 2003.

379 projetos se referem a apenas uma categoria de abrangência. No entanto, alguns
projetos abrangem mais de uma das categorias especificadas (procurou-se não reduzir a
abrangência à maior, visto que esta poderia não ser a mais importante). Os projetos
tendem a se referir mais às abrangências inferiores ao Estado (254 projetos se referem
apenas a estas abrangências).
Como visto, para compreender a atuação das ONGs a partir dos projetos é necessário ir
além do tratamento das variáveis isoladas ou do simples cruzamento com uma variável.
Por exemplo, tentou-se cruzar as variáveis dos projetos com a faixa orçamentária total
da ONG, o que não foi muito esclarecedor. Portanto, foi necessário realizar uma análise
mais refinada para, num primeiro momento, analisar a associação das variáveis de uma
forma mais complexa, através da identificação de grupos de projetos, para num segundo
momento, transpor estes os grupos de projetos para os grupos de ONGs, ou seja, tomar
as ONGs como unidade de análise ao invés dos projetos.
A2.3.1. PERFIL DOS PROJETOS
Desta forma, o objetivo desta análise foi identificar grupos dentro do quadro de
projetos, isto é, características comuns de sub-conjuntos de projetos. Foram utilizadas as
seguintes variáveis do quadro de projetos:
1. linhas de atuação;
2. previsão de término;
3. faixas de valor executado1;
4. abrangência;
5. bioma.
Além disso, agregou-se a variável geral faixa orçamentária em 2001. Realizou-se uma
análise exploratória destas variáveis, através de análise de correspondência múltipla e de
classificação hierárquica. Através da análise de correspondência foram identificados 4
grupos, constituídos a partir das variáveis bioma, abrangência, linhas de atuação e faixa
orçamentária em 2001, como apresentado nos gráficos 2 e 3. Os gráficos abaixo podem
ser entendidos como mapas que situam as posições dos projetos em relação a
1

As faixas de valor são: até 30 mil, 30 mil a 100 mil, 100 mil a 500 mil, mais de 500 mil.
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determinadas categorias, mostrando então proximidades, mas também oposições. Por
exemplo, no gráfico abaixo, os projetos que não se referem a um bioma específico se
aproximam dos projetos que possuem abrangência nacional e estas duas posições estão
em oposição forte às abrangências mais locais e outros biomas.
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Gráfico 2 – Agrupamentos de projetos identificados segundo análise de correspondência (eixos fatoriais 1 e 2)

Fonte: Pesquisa de Campo.
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No Gráfico 2, o Eixo 1 (horizontal) discrimina a abrangência de atuação dos projetos:
a) há um gradiente entre as abrangências, das menores para as maiores;
b) os projetos de abrangência nacional se opõem àqueles das outras abrangências,
especialmente aquelas mais próximas da abrangência local.
Neste mesmo gráfico, o Eixo 2 (vertical), não traz muita contribuição, apenas indica
uma sintonia fina discriminando os projetos de abrangência nacional e os que não se
referem a um bioma específico de projetos com abrangência menor e relacionados com
biomas específicos. Os projetos que não se referem a um bioma específico e de
abrangência nacional são em geral programas de capacitação e disseminação ou
voltados para políticas públicas, através da articulação entre ONGs e outros movimentos
sociais. Também há programas de certificação.
Deslocando-se o primeiro gráfico para o terceiro eixo fatorial, foi possível discriminar
entre o grupo composto pelos projetos que atuam nos biomas Mata Atlântica e Área
Costeira daqueles que atuam nos biomas Pantanal, Cerrado, Caatinga, Zonas de
Transição e Campos do Sul.
Gráfico 3 – Agrupamentos de projetos identificados segundo análise de correspondência
(eixos fatoriais 1 e 3)

Fonte: Diretório da Pesquisa Privadas ONGs Meio Ambiente, Finep, 2003.

A partir dos resultados da análise de correspondência, buscou-se consolidar os grupos
através da classificação hierárquica. Como no gráfico acima, foi necessário deslocar o
gráfico para o terceiro eixo fatorial para dividir as ONGs em 4 grupos. Para visualizar
os próximos gráficos, comparar com este último, sendo que os pontos em vermelho
indicam as variáveis e em azul os projetos.
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Gráfico 4 – Agrupamentos de projetos segundo classificação hierárquica

Fonte: Diretório da Pesquisa Privadas ONGs Meio Ambiente, Finep, 2003.

As classes, ou grupos, são descritas no quadro abaixo a partir das categorias que estão
presentes e ausentes. As classes foram nomeadas a partir dos biomas presentes.
Quadro 1 – Caracterização dos agrupamentos de projetos segundo classes
Caracterizada pela atuação em:
e
pela não atuação em:
Classe
1
Mata
Atlântica

Biomas: Mata Atlântica e Área Costeira
Biomas: Amazônia, Cerrado e Caatinga
Abrangência: Região do Estado e Município
e Não se refere a um bioma específico
Faixa orçamentária em 2001: entre 200.000
Abrangência: Nacional e Região do país
e 500.000

Biomas: Cerrado, Caatinga, Zona de
Transição e Pantanal
2
Biomas: Não se refere a um bioma
Biomas do Abrangência: Comunidade local, Região do
específico e Mata Atlântica
interior
Estado e Município
Linha de Atuação: Conservação
Bioma: Mata Atlântica, Amazônia,
3
Caatinga, Cerrado
Não se
Bioma: Não se refere a um bioma específico
refere a
Abrangência:
Região
do
Estado,
Abrangência: Nacional
biomas
Município, Região país
específicos
Linha de Atuação: Conservação
Bioma: Mata Atlântica, Não se refere a
Bioma: Amazônia
um bioma específico, Área Costeira,
Abrangência: Região do país, Estado
4
Amazônia Faixa orçamentária em 2001: Entre 10.000 e Caatinga, Cerrado e Zona de transição
Abrangência: Nacional, Região do
50.000, Mais de 2.000.000
Estado, Município
Fonte: Diretório da Pesquisa Privadas ONGs Meio Ambiente, Finep, 2003.

A análise exploratória do quadro de projetos indicou que:
• conjuntamente a atuação nos biomas e a abrangência são itens que discriminam
fortemente os projetos.

144
• Projetos que referem-se aos dois biomas que recebem mais recursos (Amazônia ou
Mata Atlântica e Área Costeira) via de regra não se referem a outros biomas.
• Projetos na Amazônia via de regra não englobam Mata Atlântica.
• Já os projetos que se referem aos demais biomas podem se referir a mais de um
bioma simultaneamente e têm um componente de atuação em conservação e
recuperação ambiental.
• Os projetos de maior abrangência (nacional) são os que não se referem a um bioma
específico, como já esperado, e esta abrangência aparece em forte oposição às
demais.
• Os projetos da Amazônia possuem a segunda maior abrangência (Região do país e
Estado).
• Já os projetos da classe 1 e 2 referem-se a abrangências menores (Região do Estado,
município e comunidade local).
• O valor executado dos projetos não contribuiu para a discriminação das classes, pois
há projetos de variados valores em todas as classes.
•

A faixa orçamentária total da ONG contribuiu para explicar algumas classes: há
uma tendência na atuação de ONGs com orçamento entre R$ 200 mil e R$ 500 mil
na Mata Atlântica e Área Costeira e na Amazônia atuam tanto as ONGs com a
menor faixa orçamentária de 2001 quanto às de maior. No entanto, é mais
importante notar que de forma semelhante ao valor executado, as classes não se
caracterizam pela ausência de uma das faixas.

A2.3.2. PERFIL DAS ONGS COM RELAÇÃO AOS PROJETOS
A partir do perfil traçado dos projetos, procurou-se classificar as ONGs segundo as
classes dos projetos. Há mais ONGs com projetos na classe 1 – Mata Atlântica e em
segundo lugar na classe 3 – Não se refere a biomas específicos.
Tabela 3 – Distribuição das ONGs segundo agrupamentos de projetos
Classe
N ONGs que possuem projetos na classe
1
40
2
19
3
34
4
27
Fonte: Diretório da Pesquisa Privadas ONGs Meio Ambiente, Finep, 2003.

Algumas ONGs possuem projetos em mais de um grupo. Para discriminar, procurou-se
classificar as ONGs nas classes segundo o valor executado em cada classe, utilizando
como faixa de corte o maior volume de recurso executado em cada bioma no período
(acima de 60%)2. O resultado é exposto no Quadro 2.

2

Para as 3 ONGs que não declararam os valores dos projetos, a classificação foi feita de acordo com a
percepção das entrevistadoras sobre qual teria sido o foco maior da ONG no período. A ONG que não
declarou o quadro de projetos não foi tratada aqui.
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Quadro 2 – Distribuição das ONGs segundo foco de atuação por bioma
Sigla
APROMAC
Aquasis
CAT
CEPEMA
CPI-SP
CTA-ZM
Dríades
Fundação OndAzul
Fundação Rureco
GAIA AMBIENTAL
IESB
IGUAPE REFLORESTA
Instituto Larus
Instituto Terra
IPÊ
PROJETO UERÊ
PROMAR
PROTER
REDE
SOS Mata Atlântica
SPVS

Grupo
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

TerraViva

Total Global
R$ 295.000,00
R$ 552.285,50
R$ 313.170,50
R$ 497.500,00
R$ 1.271.386,32
R$ 1.810.000,00
R$ 430.733,00
R$ 3.793.300,00
R$ 2.562.527,25
R$ 336.540,00
R$ 2.094.000,00
R$ 22.650,00
R$ 564.000,00
R$ 1.600.000,00
R$ 2.986.000,00
R$ 409.000,00
R$ 1.590.000,00
R$ 496.000,00
R$ 1.277.401,79
não declarado
R$ 20.900.000,00

R$ 427.723,00 Sigla

1

Sigla

Sigla
CRIA
Fundação Mamíferos Aquáticos
IMAFLORA
Instituto Ecoar
Pró-TAMAR
Sigla
Andiroba
BIOMA
ECOTRÓPICA
FFT
FVA
GTA
IBD
IMAZON
IPAM
ISA
ISPN
PESACRE
POEMAR
SOS Amazônia
WWF

Grupo

Grupo

Total Global FBDS

AGROTEC
AS-PTA
Associação Caatinga
CAA-NM
CDVALE
CEDAC
Fala Preta
Fundação Emas

2
2
2
2
2
2
2
2

R$ 1.610.000,00
R$ 162.000,00
R$ 208.000,00
R$ 1.202.512,30
R$ 820.000,00
R$ 284.531,00
R$ 398.250,00
R$ 369.466,40

Terra Brasilis

2

R$ 1.051.000,00

Grupo
3
3
3
3
3
Grupo
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

CI
TNC do Brasil
Golfinho Rotador
Novos Curupiras
Unilivre
ISER
PROAVES
IDA CEFLURIS

Total Global
R$ 380.000,00
R$ 865.640,27
R$ 1.300.000,00
R$ 2.270.000,00
R$ 9.530.799,67
Total Global
R$ 218.500,00
R$ 1.784.245,65
R$ 240.000,00
R$ 1.796.000,00
R$ 2.158.579,70
R$ 3.975.000,00
não declarado
R$ 2.715.681,69
R$ 9.600.252,00
não declarado
R$ 2.100.000,00
R$ 3.393.631,01
R$ 4.214.295,00
R$ 1.684.886,41
R$ 23.975.879,18
Total Global

1;2;3

R$ 6.460.000,00

1;2;3;4
1;2;3;4
1;3
1;3
1;3
2;3;4
2;3;4
3;4

R$ 3.950.000,00
R$ 6.600.000,00
R$ 680.000,00
R$ 214.526,00
R$ 1.897.382,01
R$ 918.000,00
R$ 1.524.400,00
R$ 493.803,70

Fonte: Diretório da Pesquisa Privadas ONGs Meio Ambiente, Finep, 2003.

De forma agregada, há mais ONGs da amostra (37%) situadas na classe 1 (Mata
Atlântica e Área Costeira com abrangência Região do Estado e Município) e, em
segundo lugar (25%), na classe 4 (Amazônia e abrangência região do país e Estado). No
entanto, 15% das ONGs da amostra encontram-se em mais de uma classe, sendo que 2
ONGs com país de origem estrangeira (CI e TNC) encontram-se em todas as classes
(Gráfico 5).
Gráfico 5 – Distribuição das ONGs segundo agrupamentos de projetos
5%

3%
2%

1

3%

2

2%
37%

3
4
1;2;3

25%

1;2;3;4
1;3
2;3;4
8%

15%

3;4

Fonte: Diretório da Pesquisa Privadas ONGs Meio Ambiente, Finep, 2003.
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Anexo 3 - Dossiê das ONGs: elaboração e finalidades
O objetivo do dossiê foi o levantamento de informações sobre as organizações
selecionadas que foram utilizadas em um primeiro exercício de identificação e análise
da atuação das ONGs para a construção das linhas de atuação, como descrito no
capítulo 2, e para preparação dos pesquisadores para a condução das entrevistas. O
conhecimento prévio das organizações foi essencial para o devido conhecimento da sua
realidade e atuação, para facilitar o auxílio no preenchimento do questionário, pela
organização, e a condução das entrevistas.
O dossiê foi elaborado a partir de dois conjuntos de informações sobre as Organizações
Não Governamentais (ONGs) selecionadas: informações extraídas das próprias
organizações, a partir de fontes secundárias, e das fontes financiadoras, que foram o
critério para a seleção da amostra.
Das informações extraídas das próprias organizações os itens coletados referem-se a
sua história, missão, programas e projetos, parcerias, fontes de financiamento e local de
atuação, além de formas de contato (endereço, e-mail e telefone), a origem das
informações e outras informações relevantes. Para compor esta parte, foram realizadas
buscas no site Google, entre abril e setembro de 2002, para tentar localizar as
informações sobre as organizações. Para os resultados dessa pesquisa, encontramos três
possibilidades:
a. para as ONGs que possuíam sites próprios, as informações foram extraídas deles.
b. para as ONGs que não possuíam site, procurou-se em cadastros online ou impressos
de outras ONGs. Os principais cadastros utilizados foram:
•

Projeto Mata Atlântica – http://www.isaintranet.org.br/mataatlantica/form
entidade.html

•

DataTerra - é um espaço para a disseminação de informações e debate sobre as
questões de Reforma Agrária e Agricultura Familiar no Brasil. É um projeto
desenvolvido a partir de uma demanda da sociedade brasileira financiado pelo
NEAD - Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento do Gabinete do
Ministro do Desenvolvimento Agrário - MDA. Tem como objetivo lançar o
projeto
e
coletar
idéias
para
o
seu
desenvolvimento
http://www.dataterra.org.br/principal.html

•

Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas (CNEA) do Ministério do
Meio Ambiente - http://www.mma.gov.br/

•

Rede Mata Atlântica (RMA) - http://www.redemataatlantica.org.br/quem.htm

•

Programa Estadual de Apoio às ONG's (PROAONG) criado em meados de
1995 pela Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo com a finalidade de apoiar
entidades
ambientalistas
paulistas
http://www.ambiente.sp.gov.br/proaong/abertura.h9tm

•

Cadastro Nacional de Instituições Ambientalistas (ECOLISTA): Visando suprir
a carência de informações sobre um dos principais segmentos da sociedade
moderna, o Terceiro Setor (sociedade civil organizada), o Mater Natura elaborou
e editou, em 1992, o Cadastro Nacional de Instituições Ambientalistas - Ecolista,
contendo informações básicas sobre 1.891 instituições, sendo 1.533 ONGs e 358
órgãos governamentais que atuam na área ambiental. Uma segunda edição,
revisada e ampliada, foi lançada em novembro de 1996, acrescentando um perfil
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das instituições (objetivos, datas de fundação e registro legal, atividades
desenvolvidas, áreas temáticas e bioregião de atuação, público alvo das suas
atividades, faixas anuais de renda, dentre outras informações).
c. para as ONGs sem site e sem informações em cadastros, procurou-se quaisquer
informações, em sites de outras ONGs, em sites do Ministério do Meio Ambiente, em
notícias de jornais e revistas, etc. Para cada ONGs estão especificadas as fontes de
informação.
De outro lado, foram acrescentadas a essas informações, os dados relativos aos projetos
apoiados pelas fontes financiadoras, com os seguintes itens: nome do projeto, período,
financiamento, resumo/objetivo, fonte financiadora, parceiros, bioma e área geográfica.
As informações foram coletadas nos sites das fontes financiadoras:
• BIOTA-FAPESP - http://www.biota.org.br/
• FUNBIO - www.funbio.org.br
• PROBIO - http://www.mma.gov.br/port/sbf/chm/probio.html
• FNMA - http://www.mma.gov.br/port/fnma/
• USAID – Programa S.O. 1 Environmentally and socio-economically sustainable
alternatives for sound land use adopted – DA. As informações foram retiradas do
planejamento dos orçamento de cada ano :
• 2001 – http://www.usaid.gov/pubs/bj2001/lac/br/brazil_ads.html
• 2000 - http://www.usaid.gov/pubs/cp2000/lac/brazil.html
• 1999 - http://www.usaid.gov/pubs/cp99/lac/br.htm

A construção das linhas de atuação a partir da análise do
dossiê
Para consolidar a análise da atuação em CT&I, percebeu-se a necessidade de conhecer
mais detalhadamente o trabalho das organizações estudadas, especialmente com base
nos projetos por elas desenvolvidos, através da análise do dossiê.
A construção das linhas de atuação aconteceu em quatro etapas não necessariamente
sequenciais, como descrito no capítulo 2: 1 – Conceituação e identificação dos
agregados de atividades de CT&I; 2 – Identificação de linhas de atuação utilizadas
como dimensões analíticas para o mapeamento da atuação em CT&I na área ambiental;
3 – Identificação das atividades que compõem as linhas de atuação e 4 – Identificação
dos diferentes tipos de resultados das atividades de CT&I.
A análise do dossiê forneceu elementos para as 3 últimas etapas. A análise foi feita a
partir da análise dos projetos, utilizando-se o software NVivo3 de análise qualitativa
baseada em texto. O dossiê foi introduzido no software e através da leitura minuciosa
dos projetos de cada organização, as atividades envolvidas foram codificadas em
categorias “nativas”, ou seja, segundo sua denominação original. Foram analisados
todos os projetos desenvolvidos, mesmo o que não foram apoiados pelas fontes
financiadoras escolhidas e os que foram desenvolvidos fora do período considerado no
estudo
Dessa forma, num primeiro momento, as atividades dos projetos foram codificadas da
forma mais microscópica possível, segundo a disponibilidade de informações,
3

Marca registrada da empresa QSR <www.qsr.com.au>.
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procurando manter uma proximidade grande com a linguagem utilizada pelas próprias
organizações. Ao final, conseguiu-se mais de 120 categorias. Cada projeto estava
codificado em mais de uma categoria, pois cada projeto envolve diversas atividades,
como é possível visualizar na codificação do projeto Petrópolis do Instituto Ecotema na
Figura 1.
Figura 1 – Visualização das categorias analíticas dos projetos no NVivo

Fonte: Diretório da Pesquisa Privadas ONGs Meio Ambiente, Finep, 2003.

Em um segundo momento, procurou-se fazer o movimento contrário, ou seja, juntar as
atividades semelhantes em uma mesma categoria, procurando sintetizar o leque de
atividades. Além disso, as atividades foram agrupadas em categorias mais abrangentes,
que passou-se a denominar linhas de atuação:
Linha de atuação Alternativas de Desenvolvimento Econômico Sustentável:
engloba as atividades relacionadas à exploração econômica sustentável de recursos
naturais visando a geração de renda e a melhoria do meio ambiente e da qualidade de
vida do público-alvo da ONG.
Linha de atuação Conservação e Recuperação Ambiental: contempla as atividades
relacionadas ao manejo sustentável de recursos naturais com vistas à conservação e à
recuperação
Linha de atuação Formação e Capacitação: contempla os cursos e treinamentos que a
organização ofereceu no período
Linha de atuação Disseminação de Conhecimento: contempla as atividades
relacionadas a difusão de conhecimentos produzidos ou captados pela organização
Linha de atuação Fortalecimento institucional: contempla as atividades que visam
garantir a viabilidade gerencial, técnica e financeira de uma instituição de modo a
permitir a melhoria na qualidade dos serviços prestados e o efetivo atendimento das
demandas do público-alvo por ela estabelecido. Refere-se às atividades de apoio e
estruturação da própria organização ou de outras organizações da sociedade civil sem
fins lucrativos
Linha de atuação Políticas Públicas: contempla as atividades voltadas para a produção
de subsídios para políticas públicas e intervenção e acompanhamento das ações do
governo nas questões ambientais
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Anexo 4 - Fontes secundárias do relatório
Os estudos que contemplam as ONGs vêm concentrando interesse crescente, no Brasil e
no mundo, notadamente a partir dos anos 1990, com destaque para os trabalhos
focalizando o conjunto maior de organizações sem fins lucrativos ao qual tem sido
atribuída uma profusão de denominações tais como nonprofit sector, third sector,
voluntary sector e independent sector. Isso decorre do crescente interesse que o tema
desperta em órgãos responsáveis pelas estatísticas nacionais e internacionais,
formuladores de políticas públicas e cientistas sociais (UNSD, 2002).
Identificar as fontes de informação referentes ao Terceiro Setor como um todo mostrouse como o caminho mais profícuo para o entendimento do setor no qual estão inseridas
as ONGs a para a definição desse tipo de organização, uma vez que a disponibilidade
análises e informações e análises sistematizadas sobre as ONGs especificamente é bem
mais restrita.
Assim sendo, podem ser identificadas ao menos duas abordagens em torno das quais
concentram-se os estudos disponíveis: análise dos movimentos sociais, envidados
notadamente por pesquisadores da área das Ciências Sociais, com destaque para a
Sociologia Política, e aqueles voltados ao dimensionamento da importância econômica
do Terceiro Setor.
No entanto, se há um crescimento quantitativo e qualitativo das análises sistematizadas
que consideram as ONGs, o mesmo não ocorre quando o recorte diz respeito à inserção
dessas organizações na área de ciência, tecnologia e inovação (CT&I). Os trabalhos
disponíveis, até por não adotarem esse enfoque, quando muito fornecem pistas
incipientes a serem investigadas e ampliadas.
Antes de prosseguir com a identificação de fontes secundárias por categorias, deve ser
explicitado, desde já, que tais categorias não devem, necessariamente, ser relacionadas a
abordagens estanques, do ponto de vista conceitual e do enfoque adotado, uma vez que
não é incomum a realização de trabalhos a partir de parcerias entre universidades e
ONGs, como o estudo aqui realizado.

A4.1. Estudos acadêmicos
Dentre os grupos de pesquisa cujo trabalho enfoca as organizações do Terceiro Setor e,
particularmente, as ONGs com atuação na área temática Meio Ambiente, podem ser
destacados:
Center for Civil Society da Johns Hopkins University, nos Estados Unidos que gerou
uma série de trabalhos que constituem referência internacional, tendo coordenado o The
Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project, que objetivou entender o escopo,
a estrutura e o papel do Terceiro Setor. Para isso foram mobilizados pesquisadores de
mais de vinte países, tendo permitido como um dos resultados desse megaprojeto o
desenvolvimento de uma metodologia para classificação das Organizações do Terceiro
Setor (Salamon e Helmut, 1996a e 1996b; SALAMON et al, 1999) A lista de parceiros
na execução e validação desse trabalho fornece um mapa internacional de instituições
que dedicam-se às pesquisas sobre o Terceiro Setor.
• Europa Ocidental
• Bélgica: Centre of Social Economy of the University of Liège.
• Finlândia: AboAkademi University.
• França: Laboratoire d’Économie Sociale / Sorbonne University of Paris I.
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•
•
•
•
•

Alemanha: Social Structure and Social Reporting Research Unit / Social Science
Research Certer Berlin (WZB); Department of Political Science / University of
Munster.
Irlanda: Policy Research Centre at the National College.
Holanda: Social and Cultural Planning Office
Espanha: Faculty of Sociology at the University of Deusto.
Inglaterra: Center for Civil Society da London School of Economics and Political
Science.

Outros países desenvolvidos:
• Austrália: Centre for Australian Community Organisations and Management
(CACOM) / School of Management /University of Technology.
• Israel: Israeli Center for Third Sector (ICTR) / Bem Gurion University.
• Japão: Osaka School of International Public Policy / Osaka University.
• Estados Unidos: Center for Civil Society Studies / Johns Hopkins Institute for
Policy Studies.
• Europa Central e do Leste
• República Tcheca: Institute of Sociological Studies / Faculty oh Social Sciences /
Charles University.
• Hungria: Budapest University of Economics.
América Latina:
• Argentina: Civil Society and Social Development Unit / Center for the Study of
State and Society (CEDES)
• México: El Colégio de México.
• Peru: Universidad del Pacífico
No Brasil, podem ser mencionados:
Programa de Pós-graduação em Sociologia Política da Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC) com destaque para pesquisas com foco nas questões da mudança
social, à luz dos princípios da democracia participativa e do desenvolvimento (social e
ecologicamente) sustentado. Nas linhas de pesquisa está incluído o tema Movimentos
Sociais, Sociedade Civil e Ecologia Política. Esta linha de pesquisa vem perseguindo,
desde 1985, os seguintes objetivos estratégicos: a) investigar sistemática e
comparativamente os referenciais teóricos e metodológicos disponíveis na área de
Movimentos Sociais, Política e Ecologia; e b) promover a pesquisa básica e aplicada
nessa área, com ênfase na identificação de alternativas de mudança social, tanto em
nível local como global, baseadas nos princípios básicos da democracia participativa, da
eqüidade e social e da ecologia. <http://www.cfh.ufsc.br/~ppgsp/>
O Centro Internacional de Desenvolvimento Sustentável (CIDS), criado em 1999, é
voltado para o estudo, a promoção e a disseminação do conceito de desenvolvimento
sustentável. Vinculado à Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas
(EBAPE), da Fundação Getulio Vargas (FGV), o CIDS pretende difundir a noção de
sustentabilidade, integrando-a ao processo de desenvolvimento e à gestão das políticas
públicas, à cultura empresarial e às práticas sociais da democracia participativa,
segundo os princípios estabelecidos na Agenda 21. Principais Áreas de Atuação: Núcleo
de Relações Internacionais; Núcleo de Cidades Sustentáveis; Núcleo de Águas; Núcleo
de
Gestão
Ambiental;
Núcleo
de
Comunicação.
<http://www.ebape.fgv.br/cids/NOVO%20Inst.html>
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Centro de Estudos do Terceiro Setor da (CETS/EAESP-FGV) foi criado no final de
1994 com a finalidade de introduzir a área de Administração para Organizações nãoLucrativas na Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas
(FGV-EAESP). Esta nova área de administração já se constitui em importante campo de
estudos e pesquisas nas universidades européias e americanas, que possuem cursos e
programas voltados para a formação e treinamento de dirigentes de organizações
sociais. O Centro é composto por 4 áreas: ensino, pesquisa, consultoria e
treinamento.<http://www.fgvsp.br/cets/>
Centro de Empreendedorismo Social e Administração em Terceiro Setor (CEATS/
Fundação Instituto de Administração/USP) foi criado em 1998 e agrega equipes
multidisciplinares de professores e pesquisadores que vêm realizando atividades
voltadas para os temas da gestão do desenvolvimento social, das organizações da
sociedade civil, da responsabilidade social e da cidadania empresarial. Como centro
universitário, o CEATS / USP está focado em atividades de educação superior,
capacitação profissional, estudos e pesquisas, apoio consultivo e serviços de extensão às
organizações da sociedade civil, do Mercado e do Estado. <www.ceats.org.br>
O Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília (CDS/UnB)
é um espaço acadêmico de debate, aberto à sociedade e às instituições públicas. O CDS
está comprometido com a construção de um novo modelo de desenvolvimento que
permita a existência de gerações futuras, onde tudo e todos coexistam. Linhas de
pesquisa: modelos alternativos para o desenvolvimento; políticas públicas e
desenvolvimento sustentável; sociedade, economia e biodiversidade; ciência e
tecnologia e desenvolvimento sustentável (nessa última linha, pretende-se desenvolver
trabalhos de pesquisa sobre temas prioritários e de interesse do sistema brasileiro de
Ciência e Tecnologia sobre questões que relacionam o desenvolvimento científico e
tecnológico e o desenvolvimento sustentável). < http:// www.unbcds.pro.br/>
Núcleo de Estudos e Pesquisa do Terceiro Setor e Responsabilidade Social da
Universidade Tuiuti do Paraná (NEPETS/UTP) reúne estudiosos e pesquisadores
dedicados ao debate e divulgação dessa nova forma de organização da sociedade civil.
O NEPETS foi idealizado para focalizar o relacionamento entre os atores do Terceiro
Setor com o Estado e a iniciativa privada, na busca de melhor compreender o papel que
cada setor exerce na sociedade e na definição de seus limites de atuação. Um dos
principais temas é a regulação estatal do Terceiro Setor no Brasil, com um enfoque na
realidade paranaense. <http://www.utp.br/nepets/apresentacao.asp>
Outra fonte que pode auxiliar na identificação de pesquisadores e instituições
acadêmicas voltadas a temas ligados às OTS é a revista científica Voluntas –
International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, Ashgate Publishers,
Aldershot.

A4.2. Fontes setoriais
No plano internacional, uma listagem inicial de organizações que dedicam-se à
pesquisas sobre o Terceiro Setor pode ser extraída do The Johns Hopkins Comparative
Nonprofit Sector Project, já referenciado. São elas:
•

International Society for Third-Sector Research (ISTR) USA;

•

Association for Voluntary Action Research in Ireland (AVARI), Irlanda;

•

Civil Society Development Foundation, Romênia;
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•

Civitalis Research Association, Hungria.;

•

Confederação Colombiana de ONGs, Colômbia;

•

Social Policy Analysis Center (S.P.A.C.E. Foundation), Eslováquia.

No caso brasileiro, a ONG que integrou esse pool de pesquisadores foi o Instituto de
Estudos da Religião (ISER), localizado no Rio de Janeiro - RJ. O ISER desenvolve
pesquisas sobre organizações do Terceiro Setor, desde o início dos anos 80. A partir de
1992, realiza a pesquisa “O que o brasileiro pensa do meio ambiente”, um
levantamento nacional de opinião que vem sendo realizado a cada quatro anos pelo
Ministério do Meio Ambiente, em conjunto com o ISER.
A discussão sobre a inclusão do Terceiro Setor no sistema de CT&I, como produtoras
de conhecimento e desenvolvimento e aplicação de técnicas, tem sido abordado em
eventos organizados conjuntamente pela Academia Brasileira de Ciências e pelo
Instituto de Tecnologia Social, uma ONG sediada em São Paulo. O II Seminário “Papel
e Inserção do Terceiro Setor no Processo de Construção e Desenvolvimento da CT&I,
organizado pela ABC e pelo ITS, foi realizado, em São Paulo, nos dias 31 e 31 de julho
e 01 de agosto de 2003. Uma síntese das discussões efetuadas pode ser encontrada em
ABC/ITS (2002).
Algumas fontes representativas:
•

DataTerra - é um espaço para a disseminação de informações e debate sobre as
questões de Reforma Agrária e Agricultura Familiar no Brasil. É um projeto
desenvolvido a partir de uma demanda da sociedade brasileira financiado pelo
NEAD - Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento do Gabinete do
Ministro
do
Desenvolvimento
Agrário
MDA.
<http://www.dataterra.org.br/principal.html>

•

CNEA - Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas do Ministério do Meio
Ambiente – Criado pela RESOLUÇÃO CONAMA/Nº 006/89, o CNEA foi
instituído com o objetivo de manter em banco de dados o registro das Entidades
Ambientalistas não governamentais atuantes no país, cuja finalidade principal
seja a defesa do meio ambiente.O Cadastro é hoje acessado por inúmeros
organismos governamentais e não governamentais, nacionais e internacionais,
que servem-se das informações disponibilizadas para o estabelecimento de
parcerias, habilitação em projetos, convênios e divulgações em geral. O
Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, em particular, o utiliza
como pré-requisito para a eleição dos representantes das cinco regiões
geográficas que ocupam a vaga de Conselheiro representante das Entidades
Ambientalistas Civis no Plenário do CONAMA pelo período de dois anos,
sendo que as Entidades candidatas e votantes deverão estar inscritas no CNEA
por igual período. <http://www.mma.gov.br/>

•

PROAONG - Programa Estadual de Apoio às ONG's: Criado em meados de
1995 pela Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo com a finalidade de apoiar
entidades ambientalistas paulistas <http://www.ambiente.sp.gov.br/proaong
/abertura.htm>

•

ECOLISTA - visando suprir a carência de informações sobre um dos principais
segmentos da sociedade moderna, o Terceiro Setor (sociedade civil organizada),
o Mater Natura elaborou e editou, em 1992, o Cadastro Nacional de Instituições
Ambientalistas - Ecolista, contendo informações básicas sobre 1.891
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instituições, sendo 1.533 ONGs e 358 órgãos governamentais que atuam na área
ambiental. Uma segunda edição, revisada e ampliada, foi lançada em novembro
de 1996, acrescentando um perfil das instituições (objetivos, datas de fundação e
registro legal, atividades desenvolvidas, áreas temáticas e bioregião de atuação,
público alvo das suas atividades, faixas anuais de renda, dentre outras
informações).
Sites das entidades de representação:
Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais (ABONG) - criada em
1991 como forma de representar coletivamente as ONGs junto ao Estado e aos demais
atores da sociedade civil, seu principal objetivo é representar e promover o intercâmbio
entre as ONGs empenhadas no fortalecimento da cidadania, na conquista e expansão
dos direitos sociais e da democracia. Atualmente a ABONG tem 270 associadas com
destacada atuação na esfera pública em áreas como direitos humanos, políticas públicas,
questões agrárias e agrícolas, questões urbanas, desenvolvimento regional, meio
ambiente e ecologia. <http://www.abong.org.br/>
Rede de Informações para o Terceiro Setor (RITS) - é uma organização sem fins
lucrativos com a missão de oferecer informações sobre o terceiro setor e acesso
democrático à tecnologia de comunicação e gerência do conhecimento.
<http://www.rits.org.br/>
Fórum Brasileiro das Organizações Não Governamentais e Movimentos Sociais
para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (FBOMS) - Criado em 1990 para
facilitar a articulação e a participação da sociedade civil brasileira na Conferência da
ONU sobre Meio Ambiente em 1992, no Rio de Janeiro, é atualmente o principal
articulador da participação da sociedade civil organizada nos eventos socioambientais,
como a Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável em agosto de 2001,
na África do Sul (Rio+10). Foi no âmbito do Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos
Sociais que surgiram diversas redes e grupos de trabalho como a Rede de ONG's da
Mata Atlântica, a Rede de ONGs do Cerrado, o Grupo de Trabalho sobre Política
Florestal, o Grupo de Trabalho sobre Sociobiodiversidade e o Grupo de Trabalho sobre
Agenda
21,
dentre
outras
iniciativas.
<http://www.fboms.org.br/ongsbrasil/forum/forum.htm>
Sites das redes que congregam organizações do Terceiro Setor relacionadas com a área
temática Meio Ambiente:
•

Rede
de
ONGs
Mata
Atlântica
http://www.redemataatlantica.org.br/quem.htm

–

•

GTA http://www.gta.org.br/

•

Articulação do Semi-Arido (ASA) - http://www.asabrasil.org.br/

•

RMA

-

Rede de Encalhe de Mamíferos Aquáticos do Nordeste (REMANE) http://planeta.terra.com.br/educacao/crma/remane.htm

Por fim, e na falta de informações sistematizadas, os sites e os documento institucionais
das próprias ONGs (relatórios de atividades, relatórios técnicos) constituem importantes

154
fontes de informação que auxiliaram no mapeamento da sua atuação na produção e
difusão do conhecimento.

A4.3. Publicações jornalísticas
Com relação às fontes jornalísticas, o estudo realizou uma pesquisa sobre a divulgação
da atuação das ONGs na mídia impressa: notícias com menção às ONGs selecionadas
no estudo foram pesquisadas nos jornais O Estado de São Paulo e Folha de São Paulo,
considerando o período janeiro de 1999 a janeiro de 2003. Isso permitiu a elaboração de
um banco de dados que auxiliou na preparação dos pesquisadores, com relação ao
conhecimento sobre a atuação das ONGs para a condução das entrevistas.

A4.4. Fontes estatísticas nacionais e internacionais
Constitui uma fonte estatística sobre a inserção do Terceiro Setor em CT&I a National
Science Foundation, nos Estados Unidos, realiza pesquisas sobre gastos das
organizações sem fins lucrativos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) nos Estados
Unidos (NSF, 2001).
Um esforço sistemático de definição e caracterização do Terceiro Setor vem sendo
envidado pela Nações Unidas, com vistas a aperfeiçoar o Sistema de Contas Nacionais
(SCN), que estabelece as diretrizes para o cálculo das Contas Nacionais dos países
membros. (UNSD, 2002; OCDE, 2002). Para isto, buscam elaborar um manual com os
objetivos de: a) identificar o conjunto de organizações sem fins lucrativos para ter um
melhor entendimento de um setor da economia que tem crescido em muitos países e
b)estabelecer diretrizes para a sistematização de dados. O manual define padrões e
diretrizes internacionais para o desenvolvimento de estatísticas econômicas nacionais
sobre as organizações sem fins lucrativos de modo a torná-las comparáveis entre países.
Sua grande contribuição é a desagregação do conjunto de organizações que compõem
esse setor a partir do seu enquadramento em áreas temáticas, sendo Meio Ambiente uma
delas. Para tal, o manual das Nações Unidas tomou como referência a Classificação
Internacional das Organizações sem fins lucrativos (ICNPO), resultante de uma
pesquisa internacional coordenada pela Johns Hopkins University.
No Brasil, as estatísticas apresentadas pelo Ministério da Ciência e Tecnologia
(MCT), considerando os diferentes setores da economia, recorrem aos dados do
Diretório dos Grupos de Pesquisa e do IBGE, referenciando o Setor privado sem fins
lucrativos. O MCT divulgou recentemente estatísticas válidas para o ano de 2000. O
“setor privado sem fins lucrativos” responde por 0,2% do pessoal em P&D no país,
considerando, para chegar a esse número, Pesquisadores, Estudantes de pós-graduação e
Pessoal de apoio e outros (Pesquisa FAPESP, 2003, p.27).
Do ponto de vista do presente trabalho, esse esforço internacional é importante por
fornecer uma definição detalhada das organizações sem fim lucrativo de modo a tornar
possível sua identificação enquanto grupo e a introdução de uma classificação detalhada
por função; ambos pré-requisitos incontornáveis para o desenvolvimento adequado de
análises sistematizadas das organizações do Terceiro Setor.
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A4.5. Principais Fontes financiadoras públicas:
Ministério do Meio ambiente:
•

Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA): http://www.mma.gov.br/fnma/

•

Secretaria de Coordenação da Amazônia: http://www.mma.gov.br/port/sca/index.cfm

•

Programa Nacional de Diversidade Biológica (PRONABIO): http://www.
mma.gov.br/port/sbf/chm/pronabi2.html

•

Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica
Brasileira (PROBIO): http://www.mma.gov.br/biodiversidade/probio.html

•

Secretaria de Qualidade Ambiental: http://www.mma.gov.br/port/sqa/index.cfm

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio): http://www.funbio.org.br/
Global

Environmental

Facility

(GEF):

http://www.mct.gov.br/Fontes/internacionais

/GEF/Default.htm

•

Programa de Pequenos Projetos (PPP):

http://www.arvore.com.br/artigos/arquivos/

Programa_de_Pequenos_Projetos_ppp.doc

•

Programa Piloto para Proteção das

Florestas

Tropicais

(PP/G7):

http://

www.mct.gov.br/prog/ppg7/Default.htm

Programa Meio Ambiente da Agência Norte Americana para o Desenvolvimento
Internacional (USAID): http://www.usaid.gov/
Fundo Estadual de Recursos Hídricos de São Paulo (FEHIDRO):
www.sigrh.sp.gov.br
/sigrh/basecon/lrh2000/le/decretos/06_DECRETO_n_37300_de_25_de_agosto_de_199
3.htm
Programa de Pesquisas em Caracterização, Conservação e Uso Sustentável da
Biodiversidade do Estado de São Paulo - O Instituto Virtual da Biodiversidade
(BIOTA-FAPESP): http://www.biota.org.br/
Agência Nacional das Águas (ANA): http://www.ana.gov.br/Institucional/default.asp
Coordenação do Programa de Pesquisa em Agropecuária e Agronegócio COAGR/Programa Setorial do Agronegócio - projetos de C&T em apoio à agricultura
familiar – CNPq: www.cnpq.br/servicos/editais/ct/agricultura familiar.htm
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Anexo 5 – Roteiro para entrevista
Diretório da Pesquisa Privada
Grupo de Estudos sobre Organização da Pesquisa e da Inovação (GEOPI)/DPCT/Unicamp
Instituto de Tecnologia Social (ITS)
Apoio: Financiadora de Estudos e Projetos (Finep)
Roteiro para entrevista em
Organizações da Sociedade Civil sem fins lucrativos
com atuação na área temática MEIO AMBIENTE
As entrevistas serão conduzidas a partir da síntese do questionário e de uma lista de questões; ambos
enviados previamente à Organização. As informações fornecidas comporão um banco de dados para a
Finep/Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT).
OBJETIVO DO ESTUDO
Identificar e caracterizar atividades relacionadas à geração, aperfeiçoamento, disseminação e
aplicação de conhecimento desenvolvidas pelas organizações da sociedade civil sem fins lucrativos na
área temática MEIO AMBIENTE (gestão e uso sustentável de recursos naturais). Trata-se de
mapear o esforço vinculado à atuação das referidas organizações concretizado a partir de atividades
realizadas internamente e/ou por intermédio de parcerias/cooperação.
Os dados e informações referem-se ao total de ações/projetos, na referida área temática,
desenvolvidos no período estudado (1999-2001).
DEFINIÇÕES:
-

ações: indicam iniciativas desenvolvidas pela Organização. As ações podem estar integradas em
um projeto ou não.
projetos: definem um conjunto de ações delineadas a partir de proposta formalizada.
áreas temáticas: indicam os principais temas que aglutinam as ações/projetos da Organização.
linhas de atuação: caracterizam o conjunto de atividades que conformam as áreas temáticas da
Organização. Note-se que uma ação ou um projeto pode envolver mais de uma linha de atuação
para atingir seus objetivos. Para a área ambiental são consideradas seis linhas de atuação:
alternativas de desenvolvimento econômicas, conservação e recuperação ambiental, formação e
capacitação, disseminação do conhecimento, fortalecimento institucional e políticas públicas.

UNIDADE DE INVESTIGAÇÃO E UNIDADE ENTREVISTADA
A unidade de investigação é a Organização no Brasil.
A unidade a ser entrevistada é, preferencialmente, a sede da Organização. O objetivo é mapear e
caracterizar sua atuação relacionada ao desenvolvimento de ações/projetos.
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I - Identificação do entrevistado e da Organização
Nome:
Cargo:
Tempo de atuação na Organização:
Formação:
1. Relatar brevemente como foi a origem da Organização.
1.1. Ano de fundação:
2. Dados Gerais:
2.1. CNPJ:
2.2. Razão social:
2.3. Sigla:
3. Situação Jurídica - a Organização possui:
3.1. Registro no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS)?
A. Sim
B. Não

3.2. Certificado de filantropia?
A. Sim
B. Não

3.3. Reconhecimento como organização de utilidade pública?
A. Municipal
B. Estadual
C. Federal
D. Não possui

3.4. Qualificação como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP)?
A. Sim
B. Solicitado e aguardando resposta (passe para a pergunta 4)
C. Solicitado e não aceito (passe para a pergunta 4)
D. Não (passe para a pergunta 4)

3.4.1. Caso seja OSCIP, já assinou algum Termo de Parceria?
A. Sim
B. Não

Considera que o Termo facilitou o desenvolvimento das ações da Organização? Em que sentido?
Comentários:
4. Localização da unidade entrevistada (endereço completo):
5. Página eletrônica da Organização:
6. E-mail geral da Organização:
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II - Características da Organização

7. Indique, assinalando com X, as áreas temáticas nas quais a Organização atua1:
1. Cultura e recreação
2. Educação e pesquisa
3. Saúde
4. Assistência social
5. Meio ambiente
6. Desenvolvimento econômico, social e comunitário
7. Defesa de direitos civis e advocacy
8. Filantropia
9. Ajuda internacional
10. Religiosas
11. Associações profissionais e sindicatos
12. Outras (Especifique abaixo)

7.12.1. Especifique outras áreas temáticas:
Comentários:

8. Indique, assinalando com X, o público alvo da atuação da Organização (assinale quantas
alternativas forem necessárias):
1. Crianças e Adolescentes
2. Organizações Populares / Movimentos Populares
3. Comunidade local/ Ribeirinhos/Quilombolas
4. Trabalhadores e Sindicatos Urbanos
5. Trabalhadores e Sindicatos Rurais
6. Professores
7. Mulheres
8. Estudantes
9. Povos Indígenas

10. Portadores de HIV
11. Homossexuais
12. Moradores de Áreas de Ocupação
13. Outras ONGs
14. Pesquisadores
15. Formuladores de políticas públicas
16. Formadores de opinião
17. Outros (especifique abaixo)

8.17.1. Especifique outros públicos alvo:

9. Como foi definido o público-alvo da atuação da Organização?
10 . Identifique seis palavras-chaves que reflitam o(s) objetivo(s) e a finalidade da Organização:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Comentários:

11. A partir do organograma completo, descreva como a entidade se organiza internamente para
viabilizar sua atuação. Solicitar ao entrevistado para desenhar ou fornecer o organograma completo.
Por exemplo, quantos e quais conselhos a Organização possui? Qual a composição destes
conselhos? Como é a atuação dos conselhos na definição da pauta de ação/projetos da Organização?
Como é composição de diretores a organização e quais as funções que exercem?

1

Conforme The International Classification of Nonprofit Organizations, Salomon, L.; Anheier, H., Institute for Policy Studies/The Johns
Hopkins University, 1996.
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12. (Questão 1 do entrevistado) Indique de quais instâncias coletivas a Organização participa,
segundo os itens abaixo:
1. Associações. 1.1. Quais?
2. Assembléias. 2.1. Quais?
3. Campanhas. 3.1. Quais?
4. Comissões. 4.1. Quais?
5. Comitês. 5.1. Quais?
6. Conselhos. 6.1. Quais?
7. Federações 7.1. Quais?
8. Fóruns. 8.1. Quais?
9. Foros locais. 9.1. Quais?
10. Grupos de Trabalho. 10.1. Quais?
11. Participações Populares. 11.1. Quais?
12. Redes. 12.1. Quais?
13. Outros. 13.1. Quais?
13. Como a participação da organização nessas instâncias influencia sua atuação?
14. Qual a nacionalidade da Organização?
A. Brasileira (Passe para a questão 17)
B. Estrangeira

Questões 15 e 16 - Responder apenas se a organização for estrangeira
15. Se estrangeira, qual(is) a(s) relação(ões) da Organização com a Organização do país de origem?
1.Financiamento
2.Definição das áreas temáticas
3.Parcerias/cooperação
4.Outros

15.1. Especifique as outras formas de relação com a Organização do país de origem:

16. Se estrangeira, quais as áreas temáticas da Organização no país de origem?
1. Cultura e recreação
2. Educação e pesquisa
3. Saúde
4. Assistência social
5. Meio ambiente
6. Desenvolvimento econômico, social e comunitário
7. Defesa de direitos civis e advocacy
8. Filantropia
9. Ajuda internacional
10. Religiosas
11. Associações profissionais e sindicatos
12. Outras (Especifique abaixo)

16.12.1. Especifique outras áreas temáticas:
Comentários:
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17 (Questão 2 do entrevistado). Liste as unidades da organização no Brasil, indicando para cada
uma: o ano da instalação, a localização, os objetivo(s) e a abrangência da atuação. Para indicar a
abrangência, utilize a escala de 1 (comunidade local) a 7 (internacional):
A.
Unidade(s)

B.
C.
Ano da
Localização
instala(Município,
ção
Estado)

D.
Objetivo(s) da unidade

E.
Abrangência da
atuação
1. Comunidade local
2.Município
3. Região do Estado
4. Estado
5. Região do país
6.Nacional
7.Internacional

1

4
7

2
3

5
6

1

4
7

2
3

5
6

*

para continuar inserindo unidades, basta selecionar uma das linhas da tabela, copiar (clicando o botão direito
do mouse ou CTRL + C), posicionar o cursor abaixo da tabela e colar (também com o botão direito do mouse ou
CRTL + V).

III - Linhas de atuação
Esta seção é dedicada à identificação das atividades vinculadas ao esforço de ciência e tecnologia
num sentido amplo. Assim, é considerado um vasto leque de atividades relacionadas à geração,
avanço, sistematização, disseminação e aplicação do conhecimento. A partir da análise dos projetos
das organizações selecionadas em nosso estudo, foram identificadas 6 linhas de atuação na área
temática meio ambiente e suas respectivas atividades: 1) Alternativas de Desenvolvimento
Econômico Sustentável; 2) Conservação e Recuperação Ambiental; 3) Formação e Capacitação; 4)
Disseminação de Conhecimento; 5) Fortalecimento Institucional e 6) Políticas Públicas.
Na questão 18 (questão 3 do entrevistado), identifique os temas focais da atuação da organização e
na questão 19 (questão 4 do entrevistado), as atividades desenvolvidas pela organização, segundo
as linhas de atuação entre 1999 e 2001.
18 (Questão 3 do entrevistado). Identifique os temas focais que mobilizam/ aglutinam a atuação
da Organização:
1. Áreas particulares
2. Áreas protegidas
3. Certificação
4. Desenvolvimento agrícola
5. Desenvolvimento urbano
6. Flora e fauna silvestres nativas
7. Poluição atmosférica
8. Recursos florestais
9. Recursos hídricos
10. Recursos pesqueiros
11. Resíduos sólidos
12. Substâncias químicas
13. Terras indígenas
14.Educação Ambiental
Comentários:
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19 (Questão 4 do entrevistado). Assinale as atividades, segundo as linhas de atuação, que foram
desenvolvidas pela Organização nos projetos realizados no período de 1999 a 2001:
Linha de atuação 1. Alternativas de Desenvolvimento Econômico Sustentável: engloba as
atividades relacionadas à exploração econômica sustentável de recursos naturais visando a
geração de renda e a melhoria do meio ambiente e da qualidade de vida do público-alvo definido
1.1. Diagnóstico
1.1.1.Coleta e análise de informações
disponíveis:
1.1.1.1.
Levantamento
bibliográfico
1.1.1.2.
Levantamento
cartográfico
1.1.1.3. Fotos aéreas
1.1.1.4. Imagens de satélite
1.1.2. Levantamento de campo para coleta
de dados
1.1.2.1. Estudos de
socioeconomia
1.1.2.2. Origem/ caracterização/
volume de poluentes
1.1.2.3. Caracterização de
aspectos culturais e históricos
1.1.2.4. Caracterização do uso e
ocupação do solo/ áreas naturais
1.1.2.5. Ocorrência de incêndios
e fenômenos naturais excepcionais
1.1.2.6. Diagnóstico de mercado
1.1.2.7. Estudo de viabilidade de
implantação de unidades
produtivas
1.1.2.8. Pesquisa do
conhecimento tradicional da
comunidade local/ ribeirinhos/
quilombolas
1.1.2.9. Montagem e
processamento de banco de dados
1.1.2.10. Caracterização ambiental:
1.1.2.10.1. clima
1.1.2.10.2. ar
1.1.2.10.3. relevo/geomorfologia
1.1.2.10.4. geologia
1.1.2.10.5. solos
1.1.2.10.6. espeleologia
1.1.2.10.7. hidrografia
1.1.2.10.8. hidrologia
1.1.2.10.9. limnologia
1.1.2.10.10. qualidade da água
1.1.2.10.11. oceanografia
1.1.2.10.12. ictiofauna
1.1.2.10.13. vegetação
1.1.2.10.14. fauna

1.2. Intervenção: Atividades
envolvendo geração e/ou
aperfeiçoamento, e/ou
sistematização e/ou aplicação de
conhecimento.
1.2.1. Definição de normas gerais
de manejo
1.2.2. Exploração de espécies da
flora e da fauna silvestres nativas
1.2.3. Silvicultura e
agrosilvicultura com espécies
nativas
1.2.4. Instalação de área
experimental para produção
1.2.5. Instalação de unidades
produtivas
1.2.6. Aplicação de
conhecimento tradicional da
comunidade
local/ribeirinhos/quilombolas
1.2.7. Aplicação de
conhecimento tradicional da
população indígena
1.2.8. Recuperação/ restauração
do patrimônio natural/ cultural
1.2.9. Reutilização/ reciclagem/
recuperação de resíduos sólidos
1.2.10. Exploração, regeneração
e crescimento de espécies
comerciais
1.2.11. Elaboração de plano de
negócios
1.2.12. Mapeamento /
Zoneamento
1.2.13. Desenvolvimento de produtos e
serviços:
1.2.13.1. artesanato
1.2.13.2 agricultura
1.2.13.3. ecoturismo
1.2.13.4. silvicultura
1.2.14. Indicação de possibilidades de
mercado:
1.2.14.1. comercialização
1.2.14.2. festas
1.2.14.3. turismo
1.2.14.4. feiras
1.3. Monitoramento e avaliação
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1.3.3. Avaliação

Linha de atuação 2. Conservação e Recuperação Ambiental: contempla as atividades
relacionadas ao manejo sustentável de recursos naturais com vistas à conservação e à
recuperação.
2.1.2.8.10. qualidade da água
2.1. Diagnóstico
2.1.2.8.11. oceanografia
2.1.1.Coleta e análise de informações
disponíveis
2.1.2.8.12. ictiofauna
2.1.1.1.Levantamento
2.1.2.8.13. vegetação
bibliográfico: para contextualização
2.1.2.8.14. fauna
(estadual/ federal/ internacional) da
área considerada e caracterização
2.2. Intervenção: Atividades envolvendo
2.1.1.2.Levantamento
geração e/ou aperfeiçoamento, e/ou
bibliográfico para caracterização
sistematização e/ou aplicação de
ambiental
conhecimento
2.1.1.3.Levantamento
2.2.1. Definição de normas gerais de
cartográfico
manejo
2.1.1.4. Fotos aéreas
2.2.2. Manejo de espécies da flora e da
2.1.1.5. Imagens de satélite
fauna silvestres nativas
2.1.1.6. Características da
2.2.3. Restauração de construções
população
históricas
2.1.1.7. Caracterização de
2.2.4. Instalação de áreas
aspectos culturais e históricos
experimentais
2.1.1.8. Visão das comunidades
2.2.5. Conservação/ recuperação de
sobre a área
sítios arqueológicos
2.1.2. Levantamento de campo para
2.2.6. Prevenção de incêndios
coleta de dados
2.2.7. Fontes de energia
2.1.2.1.
Estudos
de
2.2.8. Previsão climática
socioeconomia
2.2.9. Gestão de ecossistemas
2.1.2.2. Origem/caracterização/
aquáticos
volume de poluentes
2.2.10. Prevenção de contaminação e
2.1.2.3. Caracterização de
proteção de fontes de recursos hídricos
aspectos culturais e históricos
2.2.11. Tecnologia limpa (não geração/
2.1.2.4. Caracterização do uso e
minimização
de geração/ emissão de
ocupação do solo/ áreas naturais
poluentes)
2.1.2.5. Ocorrência de incêndios
2.2.12. Tratamentos convencionais
e fenômenos naturais excepcionais
para gestão de poluentes
2.1.2.6. Pesquisa do
2.2.13. Acondicionamento / coleta/
conhecimento tradicional da
segregação/
transporte/ transbordo/
comunidade local
armazenamento/ tratamento/ disposição
2.1.2.7. Montagem e
final de poluentes
processamento de banco de dados
2.2.14. Mapeamento/ Zoneamento
2.1.2.8. Caracterização ambiental:
2.1.2.8.1. clima
2.3. Monitoramento e avaliação
2.1.2.8.2. ar
2.3.1. Monitoramento
2.1.2.8.3. relevo/geomorfologia
2.3.2. Identificação/ desenvolvimento
2.1.2.8.4. geologia
de indicadores de sustentabilidade
2.1.2.8.5. solos
2.3.3. Avaliação
2.1.2.8.6. espeleologia
2.1.2.8.7. hidrografia
2.1.2.8.8. hidrologia
2.1.2.8.9. limnologia
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Linha de atuação 3. Formação e Capacitação: contempla os cursos e treinamentos que a
organização ofereceu no período
3.1. Cursos de qualificação profissional
3.2. Formação de monitores/ agentes
de base/ lideranças
3.3. Capacitação em gestão /
planejamento / proteção intelectual
3.4. Estágio

3.5. Bolsas
3.6. Treinamento
3.7. Especialização
3.8. Capacitação para educação
ambiental
3.9. Capacitação para voluntariado

Linha de atuação 4. Disseminação de Conhecimento: contempla as atividades relacionadas a
difusão de conhecimentos produzidos ou captados pela organização
4.1. Desenvolvimento de sistemas de
informação
4.2. Difusão de sistemas de informação
4.3. Publicações de natureza técnica
4.4. Organização de Eventos
4.5. Produção de material didático
4.6. Educação ambiental
4.7. Educação indígena
4.8. Assistência técnica
4.9. Difusão de instrumentos de
proteção do conhecimento tradicional

4.1. Desenvolvimento de sistemas de
informação
4.2. Difusão de sistemas de informação
4.3. Publicações de natureza técnica
4.4. Organização de Eventos
4.5. Produção de material didático
4.6. Educação ambiental
4.7. Educação indígena
4.8. Assistência técnica
4.9. Difusão de instrumentos de
proteção do conhecimento tradicional

Linha de atuação 5. Fortalecimento institucional: contempla as atividades que visam garantir a
viabilidade gerencial, técnica e financeira de uma instituição de modo a permitir a melhoria na
qualidade dos serviços prestados e o efetivo atendimento das demandas do público-alvo por ela
estabelecido. Refere-se às atividades de apoio e estruturação da própria organização ou de outras
organizações da sociedade civil sem fins lucrativos
5.1. Estruturação e capacitação para
comercialização
5.2. Capacitação em gestão
institucional
5.3. Estabelecimento de infra-estrutura
5.4. Treinamento em elaboração de
projetos

5.5. Avaliação do fomento à pesquisa
5.6. Levantamento/difusão de
informações sobre fontes financiadoras
5.7 Gestão junto a governos,
instituições financeiras e organismos
bilaterais

Linha de atuação 6. Políticas Públicas: contempla as atividades voltadas para a produção de
subsídios para políticas públicas e intervenção e acompanhamento das ações do governo nas
questões ambientais
6.1. Acompanhamento e influência nas
ações do governo.
6.2. Acompanhamento/ aprimoramento
da legislação
6.3. Subsídios para políticas públicas

Comentários:
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20. Com relação ao desenvolvimento das atividades listadas na questão anterior, há alguma
perspectiva de modificação (abandono/redução/manutenção/fortalecimento/incorporação) na
estratégia da Organização?

Linha de Atuação

Modificação
Abandono
-1

Redução
- 0,5

Manutenção
0

Fortalecimento
+ 0,5

Incorporação
+1

1. Alternativas de Desenvolvimento Econômico
Sustentável
2. Conservação e Recuperação Ambiental
3. Formação e Capacitação
4. Disseminação de Conhecimento
5. Fortalecimento institucional
6. Políticas Públicas
Comentários:

21. Em relação às linhas de atuação especificadas anteriormente, no período 1999-2001 a
Organização encontrou alguma dificuldade para sua implementação? Caso a organização tenha
encontrado alguma dificuldade, indique no quadro abaixo e descreva brevemente essas
dificuldades.

Linha de Atuação

Carências
Recursos de
infra-estrutura
A

Pessoal
técnico
B

Capaci
tação
C

Outras

(Especifique abaixo)
D

1. Alternativas de Desenvolvimento Econômico Sustentável
2. Conservação e Recuperação Ambiental
3. Formação e Capacitação
4. Disseminação de Conhecimento
5. Fortalecimento institucional
6. Políticas Públicas

Observações: Recursos de infra-estrutura referem-se a veículos, computadores, etc.
21.7. Especifique outras carências:
Comentários:

22. Qual a sistemática de programação de atividades da Organização e o seu modo de operação?
Especificamente como são definidos os projetos desenvolvidos pela organização?
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23 (Questão 5 do entrevistado). Usando o quadro abaixo, discrimine os projetos/ações, na área
temática meio ambiente, desenvolvidos, no período 1999-2001, segundo a inserção nas linhas de
atuação, o valor executado, o tempo de implementação, a composição da equipe, a abrangência
geográfica e o bioma de incidência.
A.
Título do
Projeto/
ação

B.
Linha(s) de atuação relacionada(s) ao
projeto/ação

1.

( ) 1. Alternativas
Des. Econ. Sustentável
( ) 2. Conservação e Recuperação Ambiental
( ) 3. Formação e
Capacitação
( ) 4. Disseminação de conhecimento
( ) 5. Fortalecimento institucional
( ) 6. Políticas
Públicas
( ) 1. Alternativas
Des. Econ. Sustentável
( ) 2. Conservação e Recuperação Ambiental
( ) 3. Formação e
Capacitação
( ) 4. Disseminação de conhecimento
( ) 5. Fortalecimento institucional
( ) 6. Políticas
Públicas
( ) 1. Alternativas
Des. Econ. Sustentável
( ) 2. Conservação e Recuperação Ambiental
( ) 3. Formação e
Capacitação
( ) 4. Disseminação de conhecimento
( ) 5. Fortalecimento institucional
( ) 6. Políticas
Públicas

2.

3.

C.
D. Data
E.
Valor
do início Data do
executatérmino
(efetiva ou
do no
prevista)
período
19992001
(R$)

*

F. Composição da
equipe
envolvida no
desenvolvimento do
projeto
( ) apenas
pessoas da
própria organização
( ) pessoas da
organização +
parceiros/
colaboradores

( ) apenas
pessoas da
própria organização
( ) pessoas da
organização +
parceiros/
colaboradores

( ) apenas
pessoas da
própria organização
( ) pessoas da
organização +
parceiros/
colaboradores

G.
Abrangência

H.
Bioma da área
de incidência
do projeto:

( ) 1. Comunidade local
( )
2.Município
( ) 3. Região
do Estado
( ) 4. Estado
( ) 5. Região
do país
( ) 6.Nacional
( ) 7.Internacional

( ) 1. Amazônia
( ) 2. Área
Costeira
( ) 3. Caatinga
( ) 4. Campos do
Sul
( ) 5. Cerrado
( ) 6. Mata
Atlântica
( ) 7. Pantanal
( ) 8. Zonas de
tran-sição
( ) 9. Não se
refere a um bioma
específico

( ) 1. Comunidade local
( )
2.Município
( ) 3. Região
do Estado
( ) 4. Estado
( ) 5. Região
do país
( ) 6.Nacional
( ) 7.Internacional

( ) 1. Amazônia
( ) 2. Área
Costeira
( ) 3. Caatinga
( ) 4. Campos do
Sul
( ) 5. Cerrado
(
) 6. Mata
Atlântica
( ) 7. Pantanal
(
) 8. Zonas de
tran-sição
(
) 9. Não se
refere a um bioma
específico

( ) 1. Comunidade local
( )
2.Município
( ) 3. Região
do Estado
( ) 4. Estado
( ) 5. Região
do país
( ) 6.Nacional
( ) 7.Internacional

( ) 1. Amazônia
( ) 2. Área
Costeira
( ) 3. Caatinga
( ) 4. Campos do
Sul
( ) 5. Cerrado
(
) 6. Mata
Atlântica
( ) 7. Pantanal
(
) 8. Zonas de
tran-sição
(
) 9. Não se
refere a um bioma
específico

para continuar inserindo projetos, basta selecionar uma das linhas da tabela, copiar (clicando o botão direito
do mouse ou CTRL + C), posicionar o cursor abaixo da tabela e colar (também com o botão direito do mouse
ou CRTL + V). Repita esta operação para cada novo projeto.
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IV - Situação Financeira e Orçamentária
24 (Questão 6 do entrevistado). Qual a faixa orçamentária total executada pela Organização no
Brasil, no período 1999-2002 (em R$)? Indique no quadro a faixa orçamentária por ano.
1999 2000 2001

Faixa orçamentária total

2002
(previsto)

A. Menos de 10.000
B. Entre 10.000 e 50.000
C. Entre 50.000 e 200.000
D. Entre 200.000 e 500.000
E. Entre 500.000 e 1.000.000
F. Entre 1.000.000 e 2.000.000
G. Mais de 2.000.000
Comentários:

25 (Questão 7 do entrevistado). No período 1999-2001, qual o perfil das despesas efetuadas
tomando como referência o orçamento total executado? Indique no quadro abaixo as porcentagens
dos itens solicitados de forma a totalizar 100% em cada ano.
Despesa

1999
(%)

2000
(%)

2001
(%)

2002
(previsto)
(%)

100

100

100

100

14.1. Pessoal
14.2. Outros custeios*
14.3. Capital/
Investimento**
Total

* Serviços de terceiros, material de consumo, deslocamento, outras despesas (telefone, correio, água,
eletricidade).
** Material permanente e imóveis
Comentários:

26 (Questão 8 do entrevistado). Qual a composição, segundo fontes orçamentárias, do orçamento
total executado no período 1999-2001? Indique no quadro abaixo as porcentagens de cada fonte
orçamentária de forma a totalizar 100% em cada ano.
Fonte

1999
(%)

2000
(%)

2001
(%)

100

100

100

1. Contribuição de sócios e Doações
individuais (não sócios/ público em geral)

Recursos
captados

2. Financiamentos governamentais
nacionais
3. Financiamentos governamentais
internacionais
4. Financiamento de ONGs nacionais
5. Financiamento de ONGs internacionais
6 Financiamento de empresas

Recursos
próprios
Outros

7. Prestação de serviços
8. Venda de produtos
9. Outras fontes (Especifique abaixo)
Total

26.9.1. Especifique outras fontes:

Comentários:
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27 (Questão 9 do entrevistado). Indique as fontes de recursos públicos utilizadas para a condução
dos projetos/ações, no período 1999-2001, segundo os fundos/programas indicados abaixo.
Origem (fundos, programas)

1999

2000

2001

1. FNMA
2. PROBIO
3. FUNBIO
4. PPG7
5. USAID
6. Fundações estaduais de amparo à pesquisa
7. Programa Integrado de Ecologia (PIE) / CNPq
8. Programa de Avaliação do Potencial Sustentável de Recursos Vivos na Zona
Econômica Exclusiva (REVIZEE) /CNPQ
9. Programa do Trópico Úmido (PTU) / CNPQ
10 . Experimento de Grande Escala da Biosfera-Atmosfera na Amazônia (LBA) / CNPQ
11. Instituto InterAmericano para Pesquisa em Mudanças Globais (IAI) / CNPq
12. Outros (Especifique abaixo)

27.12.1. Especifique outros fundos/programas:
Comentários:

28. A Organização teve algum projeto/ação apresentado a agências governamentais que não tenha
sido aprovado no período 1999-2001?
A. Sim
B. Não (Passe para a questão 29)

28.1. Se sim, qual a razão?
29. A Organização deixou de solicitar recursos a agências governamentais para projetos/ações que
pretendia/pretende desenvolver?
A. Sim
B. Não (Passe para a questão 30)

29.1. Se sim, por quê?
30. Qual a avaliação que a Organização faz das linhas de financiamento atualmente disponíveis
para projetos/ações?
1. Péssimo
2. Ruim
3. Regular
4. Bom
5. Ótimo

30.1. Porque a organização faz essa avaliação das linhas de financiamento?
31. A disponibilidade de financiamento (recursos públicos e/ou privados) influi na definição e
priorização dos projetos?
32. A Organização possui uma estratégia específica para captação de recursos? Assinale as
alternativas que compõem essa estratégia.
A. Pessoal específico
B. Departamento específico
C. Cursos de capacitação
D. Outros (Especifique abaixo)
E. Não possui
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32.1. Especifique outras estratégias de captação de recursos:
33. Esta estratégia tem sido efetiva? Marque a resposta na escala de 1 a 5, em que 1 significa
“nada efetiva” e 5 “plenamente efetiva”.
Nada
efetiva
1

...
2

3

4

Plenamente
efetiva
5

33.1. Por que a organização faz essa a avaliação da estratégia de captação de recursos?
34. A organização adota procedimentos para avaliação e acompanhamento da sua sustentabilidade
financeira?
A. Sim
B. Não (Passe para a questão 35)

34.1. Quais são estes procedimentos?

V - Infra-estrutura
35 (Questão 10 do entrevistado). Usando o quadro abaixo, discrimine a base física da
organização (sede, escritórios regionais, áreas geridas exclusivamente pela organização ou em
parceria) apontando o número de cada item segundo a situação (própria, alugada ou cedida):
Base física

Própria

Alugada

Cedida

(número)

(número)

(número)

1. Sede
2. Unidades regionais (incluindo centros/ núcleos de serviço)
3. Áreas experimentais (incluindo viveiro florestal, postos/ unidades
de pesquisa ou de campo)
4. Áreas de conservação
5. Outras (Especifique abaixo).
Obs: Cedido significa que a propriedade do imóvel é de outra entidade/ pessoa física, porém a autorização de
uso é da Organização.

35.5.1. Especifique outros itens da base física:
Comentários:

36 (Questão 11 do entrevistado). Usando o quadro abaixo, assinale os itens de infra-estrutura
(equipamentos e/ou ativos) dos quais a organização dispõe:

Infra-estrutura
1. Computador
2. Fax
3. Projetor multimídia
4. Retroprojetor
5. Fotocopiadora
6. Televisão
7. Aparelho de Vídeo
8. Filmadora
9. Câmera fotográfica
10. Laboratório com balanças, Lupas etc
11. Trator e equipamentos de plantio
12. Carro
Meios de
13. Barco
transporte
14. Outros
15. Outros (Especifique abaixo)

Diretório da Pesquisa Privada - Finep

Próprio

Alugado

Cedido

GEOPI/DPCT/UNICAMP & ITS
lucrativos

DPP-Organizações da sociedade civil sem fins

169

36.15.1. Especifique outros itens de infra-estrutura:
37 (Questão 12 do entrevistado). Assinale abaixo os itens que a organização possui quanto a
acervo bibliográfico e gráfica:
1. Centro de documentação/biblioteca
2. Assinatura de periódicos
3. Gráfica
38. Os computadores da Organização estão ligados em rede?
A. Nenhum
B. Parte deles
C. A maioria
D. Todos.

39. Indique o tipo de acesso, em Kbps (Kilobites por segundo):
A. 56 Kbps - modem/telefone
B. de 57 Kbps a 256 Kbps (Ex: Speedy)
C. de 257 Kbps a 512 Kbps
D. acima de 512 Kbps

40 . Indique quais usos a organização faz da Internet:
A. E-mail
B. Coleta de informações/navegação
C. Videoconferências
D. outros (Especifique abaixo).

40.1.Especifique outros tipos de utilização:
41. Comente a adequação da infra-estrutura para o desenvolvimento dos projetos/ações:

VI - Pessoal
42 (Questão 13 do entrevistado). No quadro abaixo, indique o número de pessoas ocupadas
Organização segundo regime de trabalho, no período 1999-2001.
Observações:
• Pessoal permanente: pessoal com vínculo estável, contratado para o desenvolvimento
atividades vinculadas ao desenvolvimento dos projetos/ ações da Organização.
• Pessoal temporário: pessoal com vínculo temporário/ocasional contratado para
desenvolvimento de atividades vinculadas ao desenvolvimento dos projetos/ações
Organização.
Tipo de vínculo
Pessoal permanente
Pessoal temporário
Estagiário/ bolsista
Voluntário
Total
Comentários:
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43 (Questão 14 do entrevistado). Considerando o ano de 2001, caracterize o perfil do quadro
permanente ocupado na organização segundo: sexo, qualificação formal, formação acadêmica, tipo
de atividade realizada e o tempo total alocado nos projetos/ações da organização, participação no
desenvolvimento das linhas de atuação e capacitação proporcionada pela organização.
Observações:
Coluna A de “identificação numérica”: Não há necessidade de identificação pessoal. A identificação
individual é feita a partir de números e tem por objetivo evitar múltipla contagem para indivíduos que participam
de vários projetos e/ou várias atividades.
Coluna E sobre o “tipo de atividade realizada": a alternativa “acompanhamento” refere-se às atividades
específicas de monitoramento e supervisão de tarefas previstas nos projetos/ações da organização.
Coluna G sobre “tempo de capacitação proporcionado pela organização”: refere-se às atividades (cursos,
reuniões técnicas, etc) fornecidas pela própria organização e/ou à liberação, com ou sem remuneração, para
participação em atividades envolvendo capacitação do participante.
A)
Identificação
Numérica

B)
Sexo

C)
Qualificação
formal

D) Formação
Acadêmica

( ) Fundamental

1.
( ) Fem.

( ) Nível médio
( )Masc. ( ) Graduado
( ) Mestrado
( ) Doutorado

E) Tipo de atividade
realizada na
Organização,
segundo o tempo de
dedicação:
– Nenhum
1 – Parcial
2 – Exclusivo
Área administrativa
1.Atividades
administrativas:
() ()1 ()2
Área técnica
2. Acompanhamento:
() ()1 ()2
3. Execução:
() ()1 ()2
4. Coordenação:
()

( ) Fundamental

2.
( ) Fem.

( ) Nível médio
( )Masc. ( ) Graduado
( ) Mestrado
( ) Doutorado

()1 ()2

Área administrativa
1.Atividades
administrativas:
() ()1 ()2
Área técnica
2. Acompanhamento:
() ()1 ()2
3. Execução:
() ()1 ()2
4. Coordenação:
()

()1 ()2

F) Linhas de
atuação da (s) qual
(is) participa

G) Dias/ano
de capacita
ção proporcionada pela
Organização
em 2001

( ) 1. Alternativas
Des. Econ.
Sustentável
( ) 2. Conservação
Recuperação Amb.
( ) 3. Formação e
Capacitação
( ) 4. Disseminação
de Conhecimento
( ) 5. Fortalecimento
institucional
( ) 6. Políticas
Públicas
( ) 7. Suporte/ apoio
geral
( ) 1. Alternativas
Des. Econ.
Sustentável
( ) 2. Conservação
Recuperação Amb.
( ) 3. Formação e
Capacitação
( ) 4. Disseminação
de Conhecimento
( ) 5. Fortalecimento
institucional
( ) 6. Políticas
Públicas
( ) 7. Suporte/ apoio
geral

* para continuar inserindo pessoas do quadro permanente, basta selecionar uma das linhas da tabela, copiar
(clicando o botão direito do mouse ou CTRL + C), posicionar o cursor abaixo da tabela e colar (também com o
botão direito do mouse ou CRTL + V). Repita esta operação para cada nova pessoa.

44. A Organização promove e/ou financia programa para treinamento do quadro técnico
permanente?
A. Sim
B. Não (Passe para a questão 45)

44.1. Indique o(s) programa(s):
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44.2. Com que periodicidade ocorre(m)?

VII - Parcerias
45. Como a organização estabelece parcerias nos projetos que desenvolve? Existe alguma
estratégia específica para buscar os parceiros?

46 (Questão 15 do entrevistado). Com relação aos projetos/ações, na área temática meio
ambiente, desenvolvidos em cooperação/parceria, no período 1999-2001, identifique no quadro
abaixo os cooperantes/parceiros, sua localização, o tipo de cooperação/parceria e a existência de
convênios/contratados estabelecidos com os referidos cooperantes/parceiros.
Obs: Parcerias indicam relações acordadas mutuamente nas quais o executor e os
parceiros/cooperantes possuem interesses em comum. As parcerias podem envolver troca de
informação e não necessariamente envolvem contratos ou convênios.
A) Instituição
(Nome)

B)
Localização
(Município Estado)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10 .

C) Classificação do
cooperante/parceiro
(Marque apenas uma alternativa)
A. Associações de classe
B. Comunidade local: saberes
tradicionais
C. Empresas / Firmas de
consultoria
D. Instituições de testes e
certificação
E. Institutos públicos de pesquisa
F. Fonte financiadora
G. Órgãos governamentais (Ex.
IBAMA) e Prefeituras
H. Organização da sociedade
civil sem fins lucrativos
I. Instituições de Ensino Superior
J. Outras instituições
(Especificar)
( )A ( )B ( )C ( )D ( )E
( )F ( )G ( )H ( )I ( )J
( )A ( )B ( )C ( )D ( )E
( )F ( )G ( )H ( )I ( )J
( )A ( )B ( )C ( )D ( )E
( )F ( )G ( )H ( )I ( )J
( )A ( )B ( )C ( )D ( )E
( )F ( )G ( )H ( )I ( )J
( )A ( )B ( )C ( )D ( )E
( )F ( )G ( )H ( )I ( )J
( )A ( )B ( )C ( )D ( )E
( )F ( )G ( )H ( )I ( )J
( )A ( )B ( )C ( )D ( )E
( )F ( )G ( )H ( )I ( )J
( )A ( )B ( )C ( )D ( )E
( )F ( )G ( )H ( )I ( )J
( )A ( )B ( )C ( )D ( )E
( )F ( )G ( )H ( )I ( )J
( )A ( )B ( )C ( )D ( )E
( )F ( )G ( )H ( )I ( )J

D) Como o
E) Houve
cooperante/par- convênio/
ceiro participa do contrato?
desenvolvimento
dos projetos/
ações?
1 - Apoio financeiro
2 - Disponibilização
de Infraestrutura/material
de consumo
3 – Execução de
tarefas
4 – Coordenação

( )1 ( )2 ( )3 ( )4
( )1 ( )2 ( )3 ( )4
( )1 ( )2 ( )3 ( )4
( )1 ( )2 ( )3 ( )4
( )1 ( )2 ( )3 ( )4
( )1 ( )2 ( )3 ( )4
( )1 ( )2 ( )3 ( )4
( )1 ( )2 ( )3 ( )4
( )1 ( )2 ( )3 ( )4
( )1 ( )2 ( )3 ( )4

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) Sim
) Não
) Sim
) Não
) Sim
) Não
) Sim
) Não
) Sim
) Não
) Sim
) Não
) Sim
) Não
) Sim
) Não
) Sim
) Não
) Sim
) Não

* para continuar inserindo parcerias, basta selecionar uma das linhas da tabela, copiar (clicando o botão direito
do mouse ou CTRL + C), posicionar o cursor abaixo da tabela e colar (também com o botão direito do mouse
ou CRTL + V). Repita esta operação para cada nova parceria.
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47 (Questão 16 do entrevistado). Para o conjunto dos projetos/ações, na área temática meio
ambiente, desenvolvidos no período 1999-2001, quais outros contatos ou fontes de informações,
excetuando aqueles que se efetivaram a partir de relações de cooperação/parceria, foram
buscados/ acessados pela Organização.
Observação: Esta questão tem como objetivo identificar as principais fontes de informação utilizadas pela
Organização (por exemplo: universidades, institutos públicos de pesquisa, órgãos governamentais, etc.) na
elaboração e condução dos projetos/ações, para as quais o acesso não esteve vinculado ao
estabelecimento de cooperação/parcerias.
A) Identificação da
Fonte de informação

B) Classificação da fonte de
informação
(Marque apenas uma alternativa)
A. Associações de classe
B. Comunidade local
C.Conferências/ reuniões
profissionais / Feiras e exibições
D.Empresas/ Firmas de consultoria
E.Instituições de testes e certificação
F.Institutos Públicos de Pesquisa
G.Organização da sociedade civil
sem fins lucrativos
H.Órgãos governamentais
I. Publicações técnicas e científicas
J. Instituições de Ensino Superior
L.Outra fonte de informação
(Especifique).
( )A
(
( )A
(
( )A
(
( )A
(
( )A
(

( )B
)G (
( )B
)G (
( )B
)G (
( )B
)G (
( )B
)G (

( )C
)H (
( )C
)H (
( )C
)H (
( )C
)H (
( )C
)H (

(
)I
(
)I
(
)I
(
)I
(
)I

)D
(
)D
(
)D
(
)D
(
)D
(

(
)J
(
)J
(
)J
(
)J
(
)J

)E (
( )L
)E (
( )L
)E (
( )L
)E (
( )L
)E (
( )L

)F
)F
)F
)F
)F

C) Natureza do contato
A) Aquisição de serviços de
pesquisa
B) Particiapação em
treinamento / capacitação
C) Contratação de Testes,
análises e/ou pareceres
técnicos
D) Pesquisa de
conhecimento tradicional
/popular
E) Informações a partir da
Internet e contatos
informais
F) Uso de bibliotecas
G) Contratação de serviço
para avaliação de projetos
( )A
( )D (
( )A
( )D (
( )A
( )D (
( )A
( )D (
( )A
( )D (

( )B
)E (
( )B
)E (
( )B
)E (
( )B
)E (
( )B
)E (

( )C
)F ( )G
( )C
)F ( )G
( )C
)F ( )G
( )C
)F ( )G
( )C
)F ( )G

D) Frequência
(Marque apenas
uma alternativa)
1- Limitado
(poucas vezes ao
ano)
2 - Moderado
(mensal)
3 - Intenso (diário
ou semanal)

( )1 ( )2 ( )3
( )1 ( )2 ( )3
( )1 ( )2 ( )3
( )1 ( )2 ( )3
( )1 ( )2 ( )3

* para continuar inserindo fontes de informação, basta selecionar uma das linhas da tabela, copiar (clicando o
botão direito do mouse ou CTRL + C), posicionar o cursor abaixo da tabela e colar (também com o botão direito
do mouse ou CRTL + V). Repita esta operação para cada nova fonte de informação..

48. O conhecimento produzido pela Organização inclui a experiência e o conhecimento da(s)
comunidade(s) com a(s) qual(is) atua?
A. Sim
B. Não (Passe para a questão 49)

Nessa interação com a comunidade local a Organização:
48.1. Sistematiza o conhecimento acumulado pela comunidade? (organiza e registra, a partir de
algum tipo de levantamento, o conhecimento já existente na comunidade. Por exemplo:
identificação, organização e registro de técnica de construção utilizada pela comunidade)
A. Sim
B. Não

48.2. Reelabora o conhecimento acumulado pela comunidade? (além de organizar, a partir de
um levantamento, trabalha e propõe mudanças a partir dele. Por exemplo: identificação,
registro, organização e proposição de aperfeiçoamento da técnica de construção utilizada pela
comunidade).
A. Sim
B. Não

48.3. Descreva a forma pela qual é realizada a sistematização e/ ou reelaboração:
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VIII. Resultados obtidos no período 1999-2001
Esta seção é dedicada ao levantamento dos resultados obtidos no período 1999-2001.
Observações:

Resultados: “produtos/consequências”, sejam eles relacionados ao objetivo-intermediário (por
exemplo, a redação de um documento técnico para oferecimento de um curso de treinamento) ou
ao objetivo-fim (o curso de treinamento), da atuação da organização relacionada aos projetos/ações
desenvolvidos no período considerado.
Impactos: os resultados se diferenciam dos impactos uma vez que estes últimos estão ligados aos
desdobramentos dos resultados dos projetos/ações (por exemplo, adoção do sistema de manejo,
resultante do projeto desenvolvido pela Organização, em áreas não previstas no projeto original;
pessoas que tiveram acesso às informações e conhecimentos a partir de indivíduos
treinados/capacitados pela Organização).
49. Indicar os principais resultados dos projetos/ações da organização no período 1999 a 2001
segundo os itens abaixo:
1. Desenvolvimento/aperfeiçoamento de produtos e processos:
2. Desenvolvimento de metodologias:
3. Desenvolvimento de estratégias de gestão:
4. Desenvolvimento de estratégias de organização:
5. Desenvolvimento de estratégias de comercialização:
6. Desenvolvimento de estratégias de financiamento:
7. Desenvolvimento de estratégias de marketing dos produtos e processos:
50 (Questão 17 do entrevistado). Nos quadros abaixo, indique o número de publicações (textos
técnicos e material didático) elaboradas pela organização no período 1999-2001:
Textos Técnicos
Nacional Internacional
(Número)
(número)
1. Revista
2. Relatório
3. Guias/Atlas/Mapas
4. Artigo científico
5. Manual
6. Boletim informativo
7. Vídeo
8. Livro
9. Outros. (Especifique abaixo)
50.9.1. Especifique outros textos técnicos:
Materiais Didáticos

Nacional
(Número)

Internacional
(número)

10. Cartilha
11. Folder
12.Vídeo
13. Outros. (Especifique abaixo)
50.13.1. Especifique outros materiais didáticos:
Comentários:
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51 (Questão 18 do entrevistado). Indique o número de participantes nas iniciativas relacionadas à
educação ambiental realizadas pela organização no período 1999-2001:
Educação Ambiental
Número de
participantes
1. Estudantes
2. Professores
3. Público em geral
4. Escolas
5. Outros. (Especifique abaixo)
51.5.1. Especifique os outros tipos de participantes:
51.6. Quais foram os principais temas trabalhados nas iniciativas de educação ambiental?
52 (Questão 19 do entrevistado). Indique as iniciativas voltadas à formação/capacitação
oferecidas pela organização e o número de participantes no período 1999-2001:
Capacitação
Número
Número de
de
participantes
cursos
1. Formação de monitores/ agentes de base/lideranças
2. Capacitação para gestão/planejamento
3. Cursos de qualificação profissional
4. Estágios
—
5. Bolsas
—
6. Capacitação para educação indígena
7. Capacitação para educação ambiental
8. Outros (Especifique abaixo)
52.8.1. Especifique os outros cursos:
Comentários:

53 (Questão 20 do entrevistado). Indique os eventos organizados pela organização, no período
1999-2001, e o respectivo número de participantes:
Número de participantes segundo a
Eventos
Número de eventos segundo a
abrangência
Organizados
abrangência
Local
Regional
Nacional
Internacional

Local
Regional
Nacional
Internacional

1. Seminário
2. Workshop
3. Congresso
4. Reunião técnica
5. Palestra
6. Simpósio
6. Outros.
(Especifique abaixo)
53.6.1. Especifique outros tipos de eventos organizados:
54. A Organização costuma participar de eventos científicos?
1. Não participa (Passe para a questão 55)
2. Participa com pouca frequência
3. Participa com relativa frequência
4. Participa com frequência
5. Participa com muita frequência
54.1.Essa participação em eventos científicos é importante para a atuação da Organização?
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55. Classifique as três principais mídias de divulgação segundo ordem de importância em que foram
utilizadas pela Organização no período 1999-2001?:
Mídia

1º lugar

2º lugar

3º lugar

A.TV
B. Rádio
C. Internet
D. Jornais
E. Revistas
F. Exposições
G. Palestras
H. Não houve divulgação (Passe para a questão 57)
Comentários:

56. A exposição na mídia, mencionada na questão anterior, ocorreu como fruto de uma estratégia
de comunicação/marketing da Organização para divulgação das suas atividades/campanhas (19992001)?
A. Sim
B. Não
57. Indique abaixo se a organização disponibiliza na Internet, durante a execução e/ou disseminação dos
resultados dos projetos, as seguintes informações:
Disponibilização de:

Restrições de acesso
Acesso restrito
Acesso público

Relatórios e documentos de
trabalho
Textos técnico-científicos
Mapas / Banco de dados
Campanhas de mobilização
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58 (Questão 21 do entrevistado). Identifique os resultados, no período 1999-2001, relacionados à
transferência de tecnologia. Trata-se da transferência de conhecimento de caráter aplicado
(sistemas de produção, sistemas de informação, por exemplo) a partir da capacitação do
beneficiário para a sua utilização. Os meios adotados podem ser, por exemplo, atividades de
extensão, assistência técnica, cursos de treinamento/capacitação.
Abrangência da
Tecnologia transferida segundo
Beneficiários Núme
Origem da
transferência /
tipo
(identificação)
ro de
tecnologia:
adoção da
Especificar a(s) tecnologia(s)
benefi
tecnologia
ciários
atingi A. desen B. desen A) local
volvida
volvida
B) regional
dos
pela
própria
ONG

por outra
institui
ção

Transferên
cia de
tecnologias
envolvendo
processos
de
produção

C) nacional
A.

B.

C.
A.

B.

C.
A.

B.

C.
A.

B.

C.
A.

B.

C.
A.

Transferên
cia de
tecnologias
envolvendo

produtos

B.

C.
A.

B.

C.
A.

B.

C.
A.

B.

C.
A.

B.

C.
A.

B.

C.
A.

Outras

B.

C.
A.

B.

C.
A.

B.

C.

Comentários:

59. Avalie globalmente os resultados dos projetos/ações desenvolvidos no período 1999-2001. Nos
casos em que o desenvolvimento das atividades não tenha atingido os objetivos visados, identifique
a(s) razão(ões)/carência(s).

60. Identifique os prêmios recebidos pela organização no período 1999-2001:
Prêmio
Instituição Premiadora
Ano

Comentários:

61. Identifique os principais resultados da atuação da Organização relacionados ao oferecimento de
subsídios para políticas públicas:
62. Indique um projeto como referência da atuação da Organização, que a organização identifique
como bem sucedido quanto a objetivos, resultados e parcerias. (Solicitar ao entrevistado uma
publicação do Projeto).
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IX . Impactos
63. A Organização realiza ações de monitoramento e avaliação de impactos dos projetos/ações
desenvolvidos?
A. Sim
B. Não (Encerramento da entrevista)

Questões 63 a 65 a serem respondidas apenas se a Organização realiza ações de
monitoramento e avaliação
64. Se sim, a Organização possui ou desenvolveu uma metodologia para isso?
A. Sim
B. Não (Passe para a questão 65)

64.1. Indique a metodologia desenvolvida para monitoramento e avaliação de impacto dos
projetos/ações:
65. Como são coletados os dados para alimentar esse sistema de monitoramento e avaliação?
A. Discussões informais com as comunidades com as quais a organização trabalha
B. Levantamento de indicadores socioeconômicos, culturais e ambientais quantitativos
através de questionários
C. Levantamento de indicadores sócio-econômico-culturais e ambientais quantitativos
através levantamentos secundários
D. Outros.
65.1. Especifique outras formas de coletas de dados:
66. Com quem os resultados dessa avaliação são discutidos?
A. Discussões internas
B. Discussões com entidades/especialistas externos à organização
C. Discussões com as comunidades com as quais a organização trabalha
E. Outros.
66.1. Especifique as outras formas de discussão dos resultados:
Comentários:
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Anexo 6 - Linhas Temáticas do Fundo Nacional do Meio
Ambiente
As linhas Temáticas compõem o conjunto de ações relacionadas com os problemas
ambientais brasileiros. Estão agrupadas em oito temas distintos, cada qual contendo
características específicas, as quais deverão ser levadas em consideração na elaboração
dos projetos. São elas:

Extensão Florestal
1. Diversidade Biológica Florestal
1.1 Revegetação de áreas de preservação permanente ou sujeitas a processos de
desertificação
1.2 Reflorestamento de áreas destinadas a cumprir a função de corredores ecológicos
entre fragmentos florestais
2. Silvicultura e Agrossilvicultura com Espécies Nativas
2.1 Fomento à oferta de sementes e mudas florestais de espécies nativas, destinados à
plantios de proteção ambiental, contenção de processos de desertificação,
silvicultura com espécies nativas e agroflorestais
2.2 Reflorestamento de áreas com aptidão florestal e/ou de reservas florestais
obrigatórias, incorporando o elemento arbóreo nos sistemas agrícolas,
diversificando as atividades rurais e expandindo a base florestal, visando o auto
abastecimento, o abastecimento dos mercados locais e regionais e a contenção de
processos de desertificação
3. Manejo de Florestas Nativas
3.1 Fomento ao manejo florestal de uso múltiplo, visando a garantia de abastecimento
dos mercados locais e regionais

Gestão Integrada de Áreas Protegidas
4. Apoio a gestão de Unidades de Conservação de Uso Sustentável, sob Administração
Pública, que não possuam Plano de Manejo
5. Apoio a gestão de Unidades de Conservação de Uso Sustentável, sob Administração
Pública, que possuam Plano de Manejo
5.1 Aparelhamento e Capacitação à Gestão e Implementação de Ações Previstas em
Plano de Manejo
6. Apoio à Gestão de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs)
6.1 Desenvolvimento de Plano de Utilização e Capacitação para a Gestão

Manejo Sustentável da Flora e da Fauna
7. Projetos para Conservação/Preservação de Espécies da Flora e da Fauna Silvestres
Nativas
7.1 Manejo de Fauna Silvestre
7.2 Manejo de Flora Silvestre
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8. Projetos voltados à Geração de renda a partir de Espécies da Flora e da Fauna
Silvestres Nativas
8.1 Criação de Fauna Silvestre Nativa
8.2 Desenvolvimento do Potencial Econômico de Espécies da Flora e da Fauna
Silvestres

Uso Sustentável dos Recursos Pesqueiros
9. Gestão Sustentável dos Recursos Pesqueiros
9.1 Aquicultura Sustentável
9.2 Repovoamento de Áreas com Comprovada Depleção de Recursos Pesqueiros
9.3 Desenvolvimento de Novas Técnicas e Métodos de Captura para a Redução da
Fauna Acompanhante e dos Descartes
9.4 Desenvolvimento de Novas Técnicas e Métodos de Beneficiamento
9.5 Novas Alternativas de Emprego e Renda
9.6 Redirecionamento do Esforço de Pesca
9.7 Implantação de Áreas Protegidas
9.8 Conservação da Biodiversidade Aquática

Educação Ambiental
10. Construção de Agendas Ambientais Institucionais e Comunitárias
11. Educação Ambiental para o Desenvolvimento Sustentável

Amazônia Sustentável
12. Apoio às Comunidades Extrativistas
12.1 Apoio ao uso, beneficiamento e comercialização dos recursos extrativistas que
visem sua sustentabilidade
12.2 Gestão Integrada de Reservas Extrativistas – RESEX e Projetos de
Assentamento Agroextrativista – PAE
12.3 Desenvolvimento de tecnologias alternativas para diversificação da produção
12.4 Recuperação de sítios/ecossistemas com ocorrência de espécies usadas para fins
econômicos
13. Gestão Ambiental em Terras Indígenas
13.1Gestão dos recursos naturais estratégicos
13.2 Recuperação de sítios/ecossistemas com ocorrência de espécies usadas para fins
econômicos
13.3 Projetos sustentáveis para uso dos recursos naturais
14. Áreas Alteradas
14.1 Consórcio de espécies nativas de valor econômico junto às culturas de
subsistência
14.2 Conservação do banco de germoplasma das espécies nativas
14.3 Práticas de combate ao fogo para proteção de áreas naturais
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14.4 Adensamento de áreas em estágio avançado de regeneração, enriquecendo-as
com espécies de valor econômico
15. Expansão e Consolidação de Áreas Protegidas
15.1 Implantação de novas áreas que viabilizem corredores ecológicos criando faixas
contínuas entre outras unidades de conservação de uso direto/indireto e terras
indígenas
15.2 Consolidar unidades de conservação existentes
15.3 Incentivar a sustentabilidade financeira da unidade de conservação
15.4 Apoiar o gerenciamento e monitoramento da unidade de conservação
16. Desenvolvimento Ambiental Urbano
16.1 Apoio à elaboração de plano de gestão e controle das atividades poluidoras
16.2 Tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos não industriais

Qualidade Ambiental
17. Resíduos Industriais
17.1 Inventário estadual de resíduos industriais
17.2 Desenvolvimento de tecnologias ambientais saudáveis de produção para redução
de resíduos industriais
18. Substâncias Químicas
18.1 Preparação de planos de emergência ambientais
18.2 Desenvolvimento e implantação de tecnologias para recuperação de áreas
contaminadas/degradadas
19. Certificação Ambiental
19.1 Contribuir para viabilizar a certificação ambiental em pequenas e médias
organizações
20. Poluição do Ar
20.1 Redução de emissão de fumaça associada a veículos de ciclo diesel
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Anexo 7 - Índice de Infra-Estrutura
A análise de infra-estrutura foi feita a partir de um item atualmente considerado
fundamental para o desenvolvimento das atividades das organizações: o computador.
Este foi tomado como uma proxy da infra-estrutura mais geral das ONGs. Nesta análise
desenvolveu-se um índice para sintetizar os seguintes aspectos computacionais:
-

Presença de computador. Nesta variável não se considerou a situação dos
computadores, ou seja, se eram próprios, alugados ou cedidos. Considerou-se
que ter computador para desenvolver as atividades da organização era, por
ora, suficiente nesta análise. Para aquelas ONGs que não dispunham de
computador, a nota atribuída foi zero.

-

Disposição das máquinas em rede. A nota nesta variável foi atribuída da
seguinte maneira:
a) Nenhum computador ligado em rede (nota 1)
b) Parte dos computadores ligada em rede (nota 2)
c) A maioria dos computadores ligada em rede (nota 3)
d) todos os computadores ligados em rede (nota 4)

-

Velocidade de conexão com a Internet: esta variável pode revelar o
investimento da organização neste meio de comunicação. A nota nesta
variável foi atribuída da seguinte maneira:
a) Nenhum computador em rede (nota 1)
b) 56 Kbps – modem/telefone (nota 2)
c) de 57 Kbps a 256 Kbps (Ex: Speedy) (nota 3)
d) de 257 Kbps a 512 Kbps (nota 3)1
e) acima de 512 Kbps (nota 4)

-

Auto-avaliação da infra-estrutura disponível para a realização das
atividades. Esta nota foi construída a partir de uma questão originalmente
aberta, que solicitava ao uma avaliação qualitativa da infra-estrutura
disponível. As respostas foram enquadradas nas seguintes categorias:
a) Inadequada (nota 1)
b) adequada com ressalvas (nota 2)
c) adequada (nota 3)

A nota final foi calculada da seguinte forma:
I = C xRx NxA,

no qual C refere-se a presença de computador, R ao grau de disposição das máquinas, e
N à velocidade de conexão com a Internet e A à adequação da infra-estrutura. As notas
resultantes variaram entre 0 e 48 e foram classificadas em 4 categorias de acordo com as
seguintes faixas:
1

Os itens c) e d) receberam a mesma nota pois procurou-se destacar os extremos.
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Valor
0
1a7
8 a 23
24 a 48

categoria
insuficiente
insatisfatória
regular
satisfatória

O resultado para todas as ONGs é apresentada na Tabela 1.
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Tabela 1 – Classificação das ONGs da amostra segundo o índice de infraestrutura
Sigla
TNC do Brasil
CEPEMA
CI
Fundação Rureco
IBD
IMAFLORA
ISER
PROMAR
SOS Amazônia
Unilivre
SPVS
ISA
SOS Mata Atlântica
Associação Caatinga
CDVALE
Fundação Emas
FVA
ISPN
PESACRE
POEMAR
Terra Brasilis
VITAE CIVILIS
WWF
IMAZON
IPÊ
CRIA
Fundação OndAzul
AS-PTA
BIOMA
CAA-NM
CTA-ZM
Dríades
Fala Preta
Golfinho Rotador
GTA
IESB
Instituto Ecoar
Instituto Larus
Pró-TAMAR
Andiroba
Aquasis
FBDS
IPAM
PROJETO UERÊ
APROMAC
CAT
FFT
REDE
TerraViva
IDA CEFLURIS
AGROTEC
PROTER
Fundação Mamíferos Aquáticos
Instituto Terra
CEDAC
CPI-SP
ECOTRÓPICA
Novos Curupiras
PROAVES
GAIA AMBIENTAL
IGUAPE REFLORESTA

Compu- Computadores em
tador
rede
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1
3
1
3
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1
3
1
2
1
4
1
4
1
4
1
4
1
3
1
3
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0

Tipo de acesso à
internet
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
2
3
3
3
4
2
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Avaliação da própria
infraestrutura
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
2
2
2
3
2
2
2
2
3
2
2
3
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1

Fonte: Diretório da Pesquisa Privada ONGs Meio Ambiente, Finep, 2003.

Índice
infraestrutura
48
36
36
36
36
36
36
36
36
36
32
27
27
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
18
18
16
16
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
9
9
9
9
9
8
8
8
8
8
4
3
3
2
2
1
1
1
1
1
0
0

Classificação
final
Satisfatória
Satisfatória
Satisfatória
Satisfatória
Satisfatória
Satisfatória
Satisfatória
Satisfatória
Satisfatória
Satisfatória
Satisfatória
Satisfatória
Satisfatória
Satisfatória
Satisfatória
Satisfatória
Satisfatória
Satisfatória
Satisfatória
Satisfatória
Satisfatória
Satisfatória
Satisfatória
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Insatisfatória
Insatisfatória
Insatisfatória
Insatisfatória
Insatisfatória
Insatisfatória
Insatisfatória
Insatisfatória
Insatisfatória
Insatisfatória
Insuficiente
Insuficiente

