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APRESENTAÇÃO 
 

Em abril de 2014 a consultoria PositivaMente foi selecionada, após um processo de concorrência, 

para apoiar a Revisão Estratégica do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica.  A proposta 

aprovada consistiu em propor uma atualização das diretrizes estratégicas e organizacionais do Pacto 

pela Restauração da Mata Atlântica, incluindo um plano de implementação para os próximos 3 anos, 

baseado em um diagnóstico da situação atual da organização e com o consenso dos membros e 

liderança da instituição. 

Para alcançar estes objetivos, a metodologia proposta pela PositivaMente compreende 3 etapas 

fundamentais: 

1. Diagnóstico da situação e desempenho do Pacto desde sua fundação, baseado em dados da 

organização e em entrevistas com uma amostra diversa de seus membros. O objetivo desta 

etapa é entender a situação atual da organização vis-à-vis os objetivos que motivaram sua 

criação e a percepção dos membros sobre ela. 

2. Análise de organizações comparáveis (“benchmarking”) e da literatura sobre Instituições 

de Múltiplas Partes Interessadas, categoria na qual o Pacto se inclui. Os objetivos desta etapa 

são: identificar fatores-chave de sucesso (ou ameaças) para este tipo de organização; e 

exemplos de soluções organizacionais, suas vantagens e desvantagens, e sua aplicabilidade ao 

caso do Pacto. 

3. Identificação de prioridades estratégicas e desenho de Plano Estratégico em consenso com 

a liderança do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica. Esta etapa visa obter o consenso da 

liderança do Pacto sobre a situação da organização e, principalmente, desenvolver uma 

estratégia que una a liderança que terá que viabilizá-la. 

 

Este relatório compreende os resultados das duas primeiras etapas e parte da terceira e visa servir de 

embasamento para as discussões do Conselho de Coordenação, que deve decidir as diretrizes 

fundamentais do novo plano estratégico.  Tendo por base estas diretrizes, a nossa proposta é que 

uma comissão nomeada pelo Conselho defina o plano em detalhe, com o apoio da PositivaMente.  
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SUMÁRIO EXECUTIVO 
O Pacto é um movimento de múltiplas partes interessadas na Restauração da Mata Atlântica que visa 

integrar seus esforços para obter um salto de escala neste processo de restauração.  Uma meta de 15 

milhões de hectares sob restauração até 2050 foi definida.  A idéia de integrar os diversos elos da 

cadeia de restauração em um esforço concertado, eliminando barreiras de atuação e potencializando 

a ação dos membros é inovadora e tem o potencial de multiplicar dramaticamente a escala do 

processo de restauração no país. 

Contudo, na avaliação dos membros entrevistados para este estudo, o Pacto é hoje pouco mais do 

que uma marca.  O papel de integração das partes interessadas não foi alcançado e os produtos com 

seu nome são, de fato, fruto do trabalho voluntário de alguns dos seus membros, e não 

consequência da atividade coordenada das partes interessadas. 

Embora conte com um número expressivo de signatários, o Pacto tem pouca expressão além dos 

signatários envolvidos na fundação e coordenação do Pacto (a liderança).  Mesmo a liderança, 

porém, encontra dificuldade em dedicar tempo e recursos ao Pacto, pois este, ao contrário de 

alavancar os esforços das instituições participantes, compete com estas pelo tempo dos seus 

integrantes.  Além disto o membros do grupo de controle empregam grande parte do seu tempo 

comum em discussões sobre a forma de organização, fontes de financiamento e prioridades 

imediatas do Pacto. 

Os signatários alheios ao grupo de controle têm pouca informação sobre o Pacto, seu 

funcionamento e mesmo seus objetivos.  Apresentados à idéia de uma organização que serve os 

interesses comuns das partes interessadas na Restauração da Mata Atlântica, expressam certo 

entusiasmo.  Porém não vêem o Pacto hoje como esta organização. 

Em resumo, o Pacto carece de uma “visão operacional”, uma idéia clara e compartilhada entre seus 

membros de onde quer chegar e qual caminho tomará para atingir a sua meta: uma teoria de 

mudança da organização, explícita e compartilhada entre seus membros.  Em vez disso, tem se 

focado em ações, as quais, por não refletirem um objetivo claramente definido, tendem a ser 

planejadas e executadas por sub-grupos de membros, em geral com forte alinhamento com as ações 

que tomariam em suas organizações de qualquer forma. 

Para alterar este quadro, seria necessário à liderança do Pacto gerar uma visão estratégica comum e 

bem definida – uma teoria de mudança, enfim – que especifique a rota a ser seguida pelo Pacto.  Um 

plano estratégico coerente deve ser o resultado desta teoria – ações a serem tomadas devem ser 

formuladas, avaliadas e decididas em função do seu alinhamento com as metas estratégicas do 

Pacto. 

Com isto em vista, um diagnóstico substanciado foi apresentado a um grupo de signatários e 

simpatizantes do Pacto em um Encontro de dois dias.  Em seguida, foi solicitado aos membros que 

buscassem levantar visões de objetivos a serem alcançados pelo Pacto.  Estas visões foram 

trabalhadas por forças-tarefa integradas por participantes do Encontro.  O objetivo do esforço é 

oferecer subsídios para o trabalho de elaboração da teoria de mudança do Pacto pelo seu grupo de 

liderança: dado que o Pacto já está formado e tem diversos signatários, esta seria uma forma de 

assegurar que a teoria de mudança produzida esteja conectada com o que foi expresso pelos demais 

membros do Pacto. 



 

DIAGNÓSTICO 
O diagnóstico de uma organização sem fins lucrativos distingue-se do que é feito para uma empresa 

por uma razão fundamental: os objetivos de organizações sociais variam, frequentemente sendo 

complexos ou tendo múltiplos componentes.  Ao contrário, uma empresa sempre visa, em última 

análise, o lucro, e é esta a medida final de seu desempenho. 

Muitas abordagens foram, portanto, propostas para fundamentar a avaliação de organizações e 

movimentos sem fins lucrativos.  Uma das mais populares atualmente consiste em identificar a 

“teoria” que fundamenta a existência de um movimento ou organização: ou seja, o que ele pretende 

mudar, se tiver sucesso, e como pretende chegar a este resultado final.  Convencionou-se chamar 

esta “teoria”, “racional” ou “visão operacional” de teoria de mudança da organização (tradução 

livre de “theory of change”).  Apesar do nome, não se trata de uma teoria científica, e sim da visão, 

compartilhada consciente ou subconscientemente pelos membros de uma organização, do que ela 

pretende alcançar e como chegará lá. 

De posse da sua teoria de mudança é possível ter parâmetros para avaliar o desempenho do 

movimento ou organização.   Idealmente, um avaliador identifica a teoria de mudança em uma 

combinação de análise dos fatos e com a participação dos membros e partes interessadas de uma 

organização.  Contudo, é possível formular uma teoria de mudança externamente, e é isto que foi 

feito para este diagnóstico. 

A primeira parte do diagnóstico consistiu em avaliar os documentos fundamentais do Pacto pela 

Restauração da Mata Atlântica e em entrevistar uma amostra variada de seus membros.  Esta 

amostra buscou ir além da liderança do movimento, alcançando também signatários de diversas 

categorias.  Baseado no resultado destas pesquisas, foi feita uma análise da Declaração do Pacto, de 

onde se extraíram o que se percebe como o objetivo final do Pacto e o papel que este espera ter em 

alcançar este objetivo: 

Restaurar uma porção significativa da Mata Atlântica com qualidade e de forma sustentável 

(conservando a biodiversidade e gerando trabalho e renda na cadeia de restauração), através da 

articulação das partes interessadas e da integração de seus esforços e recursos. 

Desta definição é possível extrair 4 parâmetros, ou “dimensões” fundamentais que definem o 

trabalho do Pacto: 

1. Articulação 

2. Integração 

3. Quantidade de Restauração 

4. Qualidade de Restauração   

Um parâmetro adicional, citado por diversos entrevistados e deduzível da sua definição (de 

articulador “de instituições públicas e privadas”) é que o Pacto não substitui, e sim articula e 

integra, seus signatários.  Este parâmetro é uma condição de limite fundamental, pois limita o papel 

do Pacto a sua função única: fazer circular a informação, de forma que os elementos do Mercado de 

Restauração funcionem coordenadamente, produtivamente e, enfim, eficientemente. 



Graças a esta condição de limite é possível definir objetivos intermediários a partir dos parâmetros 

fundamentais do Pacto.  Estes estão listados na tabela 1, abaixo: 

 

Parâmetro Objetivos Parciais 

Articulação 

Recrutar signatários das diversas categorias e geografias de acordo com os 
objetivos de restauração 

Comunicar com as diferentes categorias pelos canais apropriados 

Conhecer necessidades de signatários 

Criar canais de comunicação que permitam a articulação entre os signatários 

Integração 
Criar mecanismos que facilitem ação integrada 

Promover agenda e linguagem comuns entre os signatários 

Quantidade de 
Restauração 

Ter e atingir objetivos parciais de restauração 

Englobar todos os estados onde há potencial de restauração 

Catalisar desenvolvimento de tecnologias e estratégias para aumentar 
eficiência da restauração 

Qualidade de 
Restauração 

Ter, implementar e promover monitoramento de padrões de qualidade 

Promover modelos de viabilidade econômica 

Treinar signatários 

TABELA 1: Objetivos parciais do Pacto deduzido a partir de seus parâmetros de funcionamento 

Obviamente, o objetivo final do Pacto depende também do atingimento de objetivos parciais além 

dos listados acima: estes dependem de condições externas ou, principalmente, da atividade dos 

signatários em seus domínios específicos. 

Com base nestes objetivos parciais, foi possível avaliar o desempenho do Pacto até hoje.  Como se vê 

nas próximas figuras, este tem sido bastante insatisfatório, em particular a partir de 2011.   

As figuras 1 e 2 tratam do desempenho do recrutamento de signatários, um objetivo parcial crucial 

para o parâmetro Articulação.  A realização dos objetivos do Pacto depende fundamentalmente da 

Figura 1: Recrutamento de Signatários por Região Geográfica, 2009-2013 



criação de uma rede de signatários capaz de tornar realidade seus objetivos, e isso implica tanto 

cobertura geográfica quanto das diversas categorias de signatários que compõem o Mercado de 

Restauração Florestal.  Contudo, como se vê na figura 1, a distribuição geográfica de signatários 

aprovados guarda pouca relação com a demanda de restauração por geografia.  

 

 A figura 2, por outro lado, mostra uma enorme predominância de organizações não-governamentais 

entre os membros ativos do Pacto, e de indivíduos entre os membros pendentes.  Estes dados 

sugerem fortemente a inexistência de uma estratégia de recrutamento de membros – o fato de que 

os signatários pendentes têm se acumulado tremendamente ao longo dos anos, e são sobretudo 

indivíduos, sugere ainda que a liderança do Pacto não sabe o que fazer com estes candidatos.  Ou 

seja, não foi desenvolvida uma política de participação alinhada com os objetivos do movimento.   

Uma análise comparativa da composição do Conselho de Coordenação do Pacto com o cadastro de 

signatários deixa ainda mais aparente a deficiência de implementação do parâmetro Articulação no 

Movimento: o estado com maior potencial de restauração, Minas Gerais não está representado; 

enquanto a categoria Empresas, segunda maior entre os signatários aprovados, está atrás de 

Governo em representação.  Neste caso, a situação é ainda mais desbalanceada, pois as empresas 

representadas são clientes de restauração e grandes empresas, um subgrupo absolutamente não-

representativo das empresas signatárias que são, em sua maioria, ligadas ao fornecimento de 

insumos ou de serviços para a restauração. 

A figura 3 busca sumarizar, de forma qualitativa, o desempenho do Pacto em relação aos demais 

Objetivos Parciais.  A fonte são dados internos do Pacto.  Como se vê, o desempenho do movimento 

tem sido fraco ou nulo na maior parte destes Objetivos Parciais.  A exceção se dá no parâmetro 

Qualidade de Restauração, e em particular no Objetivo Parcial “Ter padrões”.  Aí o Pacto gerou 

produtos que gozam de amplo reconhecimento entre seus signatários, e a única crítica percebida foi 

a falta de input dos mesmos na formulação ou adequação regional destes padrões.   

Figura 2: Recrutamento de Signatários por Categoria, 2009-2013 



 

 

Estas impressões foram corroboradas pelos resultados das entrevistas, que incluíram dois grupos, os 

membros do Conselho de Coordenação e os signatários externos a este, buscando cobrir categorias 

e a distribuição geográfica da área de ação do Pacto.   

Figura 3: Outros resultados 2009-2013 



As entrevistas com signatários sem ligação com o Conselho de Coordenação revelaram, em primeiro 

lugar, uma completa desconexão destes com a organização.  Para eles, o Pacto é pouco mais do que 

uma marca, este “pouco mais” sendo representado, para alguns membros, pelos padrões 

produzidos pelo Pacto.  Estes signatários nunca foram chamados a participar, além da assinatura do 

termo, do Movimento, e não têm ideia de o que esta participação significaria.  Por outro lado, todos 

expressaram interesse em uma organização que facilite o seu trabalho, o qual é, inerentemente, 

alinhado aos interesses do Movimento. 

Mesmo entre membros do Conselho de Coordenação, porém, os problemas acima foram 

identificados.  Em particular, surpreende que diversos membros afirmaram não conseguir participar 

mais ativamente do Pacto.  Há uma percepção geral de que o Pacto, ao invés de auxiliá-los nas 

atividades de suas organizações, compete pelo seu tempo, com o que, naturalmente, acaba ficando 

em segundo plano. 

A figura 4 sumariza as impressões dos entrevistados.  A coluna da esquerda representa os pontos 

positivos, enquanto a da direita, os problemas levantados.  Como se vê, os problemas superam em 

muito os pontos positivos, e corroboram os resultados da análise de dados internos 



  

 

Em conclusão, portanto, o diagnóstico, baseado na teoria de mudança do Pacto pela Restauração da 

Mata Atlântica como inferida por esta consultoria, é de que o Pacto tem tido um desempenho 

insatisfatório em quase todos os seus Objetivos Parciais, sobretudo nos últimos 3 anos (se 

considerarmos os 2 primeiros anos como um período de organização e adesão iniciais). 

Figura 4: Síntese das entrevistas 



A nossa hipótese explicativa para este resultado é que ele decorre da falta de uma teoria de 

mudança interna ao Pacto: ou seja, não parece haver, entre os membros ou na liderança do Pacto 

um consenso sobre O que é o Pacto  nem sobre  Como pretende atingir seu objetivo. 

  



BENCHMARKING E ANÁLISE DA LITERATURA 
A etapa seguinte do estudo consistiu em entender o que são fatores de sucesso (ou fracasso) em 

uma Instituição de Múltiplas Partes Interessadas (IMPI) – um termo genérico para movimentos como 

o Pacto.  Também era objetivo desta etapa tratar de duas questões específicas que nos foram 

endereçadas: 

1. Quais as formas de organização de IMPI e qual é a que mais se adequa ao Pacto? 

2. Como as IMPI se financiam e quais opções são mais adequadas ao Pacto? 

O tema de IMPIs vêm sendo estudado recentemente por cientistas sociais, mas as análises mais 

pertinentes para este estudo foram publicadas por outras consultorias que apoiaram a estruturação 

de algumas IMPIS mais recentes.  Uma destas análises, do International Institute for Sustainable 

Development, sumariza em duas questões-chave a essência do sucesso de uma Instituição de 

Múltiplas Partes Interessadas: Legitimidade e Eficácia/Eficiência. 

• Legitimidade é a qualidade de ser aceito e percebido como representante legítimo e amplo 

de um tema, e das partes nele interessadas.  Ela depende, portanto, do nível de aceitação e 

confiança na iniciativa pelos principais grupos de interessados.  Para isso, alguns pontos 

críticos são: 

• Representação – envolvimento dos interessados no processo de decisão. 

• Inclusão – possibilidade de derivar benefícios da iniciativa. 

• Transparência – Clareza nas metas, processos decisórios e finanças da instituição. 

• Eficácia significa a capacidade de efetivamente entregar seus objetivos, e Eficiência quer 

dizer faze-lo dentro de uma escala de tempo suficiente para manter o interesse e apoio de 

seus membros e patrocinadores. 

O desempenho de uma IMPI em relação a estes dois parâmetros depende, primariamente, de uma 

estratégia clara e bem executada.  Para que isto aconteça, porém, uma estrutura de governança 

adequada deve existir. É claro que a estrutura de governança deve seguir o objetivo da organização, 

e não o contrário.  Contudo , diferentes objetivos pedem estruturas diferentes.  Ao desenhar a 

estrutura, porém, é necessário ter cuidado para evitar que esforços para maximizar a Legitimidade 

impactem negativamente a Eficácia/Eficiência da organização.  Isto é ilustrado na figura 5, acima. 

Figura 5: Legitimidade vs. Eficácia/Eficiência 



Diferentes organizações adotaram diferentes abordagens para os problemas acima, em geral 

baseados em uma combinação de seus objetivos e sua história.  Estas abordagens foram analisadas a 

partir do estudo de 21 Instituições de Múltiplas Partes Interessadas, incluindo 4 brasileiras, 5 

estrangeiras e 12 Globais.  Destas últimas, metade eram Organizações com foco em questões sociais 

e não ambientais. 

Em relação a Legitimidade as IMPIs  podem ser divididas em 3 modelos básicos de governança: 

1. No modelo que chamamos “Governança Participativa” a organização está inteiramente sob 

o controle final das partes interessadas, que ditam prioridades estratégicas e diretrizes 

através do seu Conselho.  Este, em geral, nomeia uma Diretoria que responde oficialmente 

pela organização a qual, por sua vez, pode contratar uma Secretaria Executiva para realizar 

as tarefas e tomar as decisões do dia-a-dia. 

2. No modelo “Organização de Apoio”, frequentemente adotado em organizações com uma 

grande base de signatários, o peso da gestão da organização, e do levantamento de fundos, 

é transferido para uma associação externa, cujos membros incluem, em geral, alguns dos 

membros fundadores da IMPI.  A Associação, contudo, existe para levar a cabo as prioridades 

estratégicas definidas pelas Partes Interessadas, que ainda se reúnem periodicamente para 

redefinir a estratégia. 

3. Finalmente, o modelo de “Consulta aos Stakeholders” tira a palavra final das Partes 

Interessadas.  Estas, como o nome sugere, são consultadas, através de uma amostragem 

nomeada pela liderança da organização, a qual tem autonomia para selecionar as diretrizes 

que vai levar a cabo. 

Como sugerido na figura 5, as diferentes estruturas impactam não somente a Legitimidade, mas 

também a Eficácia/Eficiência da organização.  Para este último parâmetro, contudo, mais importante  

do que a forma exata de organização é a existência de uma estrutura executiva ágil adequada ao tipo 

e escala de atividade exigida pela teoria de mudança da organização.  Em suma, quanto mais 

complexa a atividade, maior tende ser a Secretaria Executiva profissional da organização, variando 

Figura 6: Relação Estrutura administrativa vs. Função 



de inexistente, no caso de um mailing list, a dezenas ou centenas de funcionários, em organizações 

que coordenam portfólios de projetos ou atuam em certificação e monitoramento.  A figura 6, acima, 

apresenta este levantamento em forma de gráfico.   

No esquema citado na Figura 6 e tendo por base a teoria de mudança do Pacto que usamos como 

referência neste estudo, o Pacto seria classificado como uma IMPI envolvida em Facilitação de 

Projetos, em escala Nacional.  Tomando por base as instituições ali representadas, o Pacto 

necessitaria de uma equipe executiva profissional com um mínimo de 4 e um máximo de 12 

integrantes. 

Foi solicitada também uma análise dos mecanismos de financiamento a que recorrem outras IMPIs, e 

sua adequação, ou não, ao Pacto.  As instituições de múltiplos interessados em geral se financiam 

através de contribuições de membros, receita de atividades (como consultoria ou certificação) ou 

propriedade intelectual (como uso do logotipo) ou doações.  Cada uma destas fontes tem suas 

vantagens e desvantagens.  No caso de contribuições de membros, estas só são uma fonte principal 

de financiamento quando a base de parceiros inclui membros com grandes orçamentos e grande 

envolvimento.  A instituição de taxas anuais ou em outro período como condição de participação na 

instituição é uma prática comum e tende a valorizar o compromisso com a instituição.  É preciso 

atentar, porém, para o retorno para o membro, assim como para a disponibilidade de fundos entre 

os diferentes tipos de participantes. 

A receita de atividades ou do licenciamento de propriedade intelectual, como selos e logotipos, 

tende a se restringir àquelas instituições para as quais estas atividades são centrais, como 

certificadoras ou centros de pesquisa, sob pena de resultar em desvio de foco e redução da 

efetividade da instituição. 

Por fim, a maior parte das instituições inclui doações como uma de suas principais fontes de 

financiamento.  Esta é uma prática comum entre as ONGs em geral.  Dada a menor previsibilidade de 

doações, há muitas vezes a percepção de que é mais difícil contar com esta fonte de financiamento.  

Isto é, porém, um equívoco: obter doações requer uma estratégia deliberada, na qual entender o 

que buscam os doadores é um elemento essencial. 

Doadores buscam algum tipo de valor da sua doação.  Para que esta fonte de financiamento tenha 

um papel confiável em sustentar as atividades da instituição é necessário atender a alguns pré-

requisitos, como ter uma estratégia clara, comunicá-la efetivamente, oferecer completa 

transparência sobre o uso dos fundos e buscar articular-se com outros atores do setor.  Este último é 

particularmente relevante para instituições de múltiplos interessados, pois estas não devem ser 

competidores de seus membros, e sim seus parceiros. 



Uma análise da literatura permitiu identificar alguns dos aspectos que doadores buscam em 

instituições para as quais doam, e quais os pré-requisito para atendê-los.  Esta análise é representada 

de forma esquemática na figura 7, abaixo. 

   

A importância de doações na matriz de receitas de uma organização é, portanto, função de como a 

organização é percebida por estes.  É claro que instituições com focos e em setores diferentes 

tenderão a apelar para doadores diferentes.  Mas o ponto fundamental aqui é atentar para o fato de 

que a forma como a organização se estrutura e se comunica são essenciais para o sucesso na 

obtenção de apoio financeiro.  Trata-se de um componente crucial na execução da estratégia e que, 

portanto, deve fazer parte das obrigações do dia-a-dia dos executivos de uma organização. 

 

  

Figura 7: O que os doadores buscam 



IDENTIFICAÇÃO DE PRIORIDADES ESTRATÉGICAS 
Na etapa de Diagnóstico concluímos que a principal causa para o desempenho sub-ótimo do Pacto 

até agora é a ausência de uma teoria de mudança interna e compartilhada pelos seus membros e, 

especialmente, pela liderança do movimento. 

Desta forma, na terceira etapa iniciou-se o processo de desenvolver esta “visão operacional 

compartilhada”. 

Como foi mencionado acima, o conceito de teoria de mudança da organização foi desenvolvido para 

permitir avaliações de desempenho das mesmas.  Logo, porém, percebeu-se que a falta de uma 

teoria internamente reconhecida pode tornar-se um obstáculo – como se vê para o Pacto.  Foram 

assim desenvolvidas técnicas para “recuperar” a teoria de mudança dos membros da organização, 

tornando-a explícita e, na medida do possível, consensual. 

Nesta etapa, começamos a aplicar esta técnica, o que foi feito em um encontro de 64 signatários e 

simpatizantes do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica em Tinguá, RJ, em outubro de 2014. 

Neste encontro, foi produzida uma declaração comum do objetivo final do Pacto: 

“Restauração até 2050 de uma parte expressiva da Mata Atlântica (meta oficial: 15 milhões de ha) 

com qualidade, promovendo a conservação e mobilizando a Opinião Pública e Governos” 

O encontro prosseguiu até a identificação de objetivos parciais e de algumas intervenções 

necessárias para o sucesso destes objetivos.  Ao fim do encontro, foram nomeadas Forças-Tarefa 

para acrescentar e refinar estes objetivos e iniciativas.  Todo este material está descrito no Relatório 

do Encontro, anexado ao final deste documento. 

O resultado deste esforço, porém, é apenas o começo do processo de identificação de prioridades 

estratégicas.  Os objetivos parciais levantados pelo encontro e refinados pelas Forças-Tarefa 

precisam ser criticados, para determinar quis cabem dentro do escopo do Pacto e quais cabem 

melhor as instituições componentes; lacunas precisam ser identificada; e um maior detalhamento 

precisa ser alcançado. 

Mais importante, é necessário que a liderança do Pacto tome conhecimento destes pontos de vista e 

produza um consenso sobre eles pois, no final, é a liderança que é responsável por, coletivamente, 

aprovar a estratégia do grupo.   Somente após esta etapa será possível começar o trabalho de 

desenhar uma estratégia, trabalho este que, dada a necessária dedicação de tempo, deveria ser 

delegado a um grupo pequeno para futura aprovação do Conselho. 

  



ANEXO 1: RELATÓRIO DO ENCONTRO DE TINGUÁ (PRÓXIMA PÁGINA) 
  



RELATÓRIO DA AGENDA ESTRATÉGICA – ENCONTRO ANUAL DO PACTO PELA PRESERVAÇÃO DA MATA 

ATLÂNTICA 

 

Apresentação 

Nos dias 8 e 9 de Outubro de 2014 foi realizado, na sede do Centro de Educação Ambiental 

da Onda Verde, em Tinguá, Nova Iguaçu, RJ, um encontro de signatários do Pacto pela 

Restauração da Mata Atlântica, incluindo também alguns convidados não-signatários.  A lista 

de participantes está anexada ao final do documento (Anexo I). Os objetivos do Encontro 

foram: 

 conectar membros e coordenação do Pacto,  

 atualizar os presentes sobre a atual situação e realizações e 

 realizar uma Oficina de Planejamento Estratégico, visando iniciar uma dinâmica de 

Teoria de Mudança para basear a Revisão Estratégica do Pacto. 

A agenda, compreendendo os itens descritos abaixo, foi cumprida exceto pela Assembléia 

Geral do Pacto, cuja pauta os presentes preferiram deixar para uma outra instância mais 

representativa: 

1. Resumo das atividades do Pacto em 2013/2014 (Pedro Castro, Secretário Executivo) 

2. Novo banco de dados do Pacto: Estrutura e funcionalidades (Adriana Paese, 

coordenadora do GT Informação) 

3. Repactuando o Pacto: desafios e oportunidades para atingir nossas metas (Severino 

Ribeiro, Centro de Pesquisas Ambientais do Nordeste) 

4. O cina de Planejamento Estratégico do Pacto – Dinâmica de notícias  Condução: 

Cristóvão Albuquerque, consultor). 

5. Oficina de Planejamento Estratégico do Pacto – Obter consenso sobre objetivo final 

do Pacto 

6. Oficina de Planejamento Estratégico do Pacto – Apresentação de diagnóstico da 

consultoria estratégica 

7. Oficina de Planejamento Estratégico do Pacto – Identificação de objetivos 

intermediários e formação de Forças-Tarefa para desenvolvê-los. 

8. Parcerias de imPacto: inserção do Pacto no projeto Proteção da Biodiversidade e 

Mudanças Climáticas na Mata Atlântica (mesa com representantes do Ministério do 

Meio Ambiente e da GIZ-Cooperação Alemã). 

9. Assembleia geral do Pacto: 

(i) aprovação da adesão de novos membros; 

(ii) institucionalidade e modelo de governança; 

(iii) eleição/indicação de membros para as instâncias de governança; 

(iv) Plano de Ação 2014-2018. 



Definições 

  O Pacto pela Restauração da Mata Atlântica é uma visão inovadora de integração das 

partes interessadas no reflorestamento, conservação e uso sustentável deste bioma, 

visando ter em restauração até 15 milhões de ha até o ano de 2050.  A área almejada é o 

dobro do bioma remanescente hoje.   Esta meta é quase 4 vezes maior do que a alcançada 

nos últimos 40 anos no Platô Loess, na China, o maior esforço de reflorestamento já 

realizado no planeta, onde 4 milhões de ha foram reflorestados.  A chave para o sucesso é a 

ação integrada de organizações sociais, fornecedores de mudas e insumos, proprietários de 

terra, governos federal, estaduais e municipais, técnicos e profissionais de restauração 

florestal e pesquisadores, propiciando sinergias que permitiriam extraordinários ganhos de 

escala. 

Cinco anos após a sua fundação, porém, o Pacto ainda fez poucos progressos na maioria dos 

indicadores críticos de atuação.  Uma revisão estratégica é, portanto, necessária, para 

direcionar os esforços da liderança e capturar o enorme potencial representado pelos seus 

signatários, inclusive arregimentar novos signatários. 

O papel deste Encontro foi dar início a este processo de “repactuação” entre os signatários 

do Pacto, pondo os membros a par do que já foi feito e buscando um alinhamento em torno 

de metas comuns.   

Um consenso entre os membros do resultado que o Pacto almeja e, especialmente, de como 

espera alcança-lo é fundamental para identificar, não somente as ações prioritárias, mas 

como o grupo deve se organizar para alcança-las.  Mais do que isso, muitas das ações 

necessárias precisam ser financiadas – mas fontes de financiamento precisam saber como os 

resultados prometidos serão alcançados, assim como se a organização do movimento é 

capaz de entregar estes resultados.  

Esta visão comum de onde a organização quer chegar, qual caminho percorrerá e como se 

organizará para isto tem sido chamada de “teoria de mudança”, querendo dizer a “teoria”, 

muitas vezes implícita, de como a organização fará o que pretende fazer.  Originalmente 

desenvolvida para avaliar organizações, a explicitação desta “teoria” é hoje um dos 

principais instrumentos de desenho estratégico para organizações sem fins lucrativos. 

  

Racional das atividades realizadas 

A dinâmica de elaboração da teoria de mudança compreende exercícios iniciais para ajudar o 

grupo a verbalizar o objetivo final da organização, seguidos da identificação dos “caminhos” 

que levam a este objetivo, também chamados “objetivos intermediários”:   



1. Uma dinâmica de “Manchetes sobre o Pacto daqui a 5 anos” precedeu a discussão 

dos objetivos, resultando em uma frase que sintetizou, para os presentes, o Objetivo 

Final do Pacto. 

2. Os participantes foram então divididos em grupos, que discutiram, 

independentemente, as “Condições Intermediárias”, ou seja, as barreiras a serem 

superadas ou condições a serem alcançadas para que o Objetivo Final pudesse ser 

alcançado no prazo alocado.  Os resultados de cada grupo foram então colados em 

uma grande parede para que todos pudessem avalia-los. 

3. Após agrupar as diversas “condições intermediárias” por tema, o painel foi aberto à 

discussão do grupo, revelando que, entre os signatários presentes, havia grande 

heterogeneidade quanto à percepção dos problemas enfrentados pelo Pacto e 

mesmo sobre seus objetivos.  Foi então apresentado o Diagnóstico elaborado pelo 

consultor contratado pela Coordenação do Pacto para auxiliá-los na revisão 

estratégica. 

4. Tendo como base esta visão da situação estratégica atual, pediu-se aos grupos que 

listassem agora “objetivos intermediários”: resultados que precisam ser alcançados 

para que objetivo final seja realizável. 

5. Este material foi agrupado e documentado, tendo sido identificadas 4 áreas-chave de 

ação:  

a. Articulação entre os Membros do Pacto; 

b. Articulação/proposição de Políticas Públicas e Mobilização da Opinião Pública; 

c. Articulação Regional do Pacto; e 

d. Aprimoramento do sistema de Governança do Pacto. 

6. Os presentes foram então chamados a voluntariar-se para constituir “Forças-Tarefa”, 

encarregadas de, após o encontro, detalhar melhor os objetivos intermediários 

identificados, e também de propor ações para alcança-los.  Este material, aqui 

reunido, deve servir de subsídio para a elaboração de diretrizes estratégicas para o 

Pacto pelo seu Conselho de Coordenação. 

   

  



Resultados das atividades realizadas 

O objetivo final do Pacto, segundo o consenso dos presentes, foi definido como: 

“Restauração até 2050 de uma parte expressiva da Mata Atlântica  meta oficial: 15 milhões 

de ha) com qualidade, promovendo a conservação e mobilizando a Opinião Pública e 

Governos”. 

Em seguida, foram identificados os seguintes objetivos parciais: 

1. Articulação (Integração, Mobilização,  Capacitação) de diferentes setores 

envolvidos na Restauração da Mata Atlântica, compreendendo: 

a. Articulação entre os Membros do Pacto 

b. Articulação/proposição de Políticas Públicas e Mobilização da Opinião Pública 

c. Articulação Regional do Pacto 

2. Aprimoramento do sistema de Governança do Pacto 

3. Identificação de áreas para Restauração (Detalhado em 3 objetivos parciais) 

4. Solução para Alto custo de restauração (Detalhado em 4 objetivos parciais) 

O grupo considerou que os dois últimos objetivos parciais já estão sendo tratados em 

instâncias específicas do Pacto, e que os tópicos prioritários deveriam ser os 3 objetivos de 

Articulação e o objetivo de Aprimoramento do Sistema de Governança.  Desta forma, 

formaram-se 4 forças-tarefa, focadas nestes. 

As tabelas a seguir detalham os resultados de cada força-tarefa. 

TABELA 1: Articulação Regional do Pacto 

Objetivos de 3° nível Objetivos de 4° nível Intervenções propostas 

Atuação adaptada ao 
contexto local 

Zoneamento das Vocações Regionais 
Dentro de Mapa de Atuação 

Criação de mapa temático com as 
potencialidades locais 
 

Identificação de atores locais 

Adequação Local de Protocolos de 
Plantio e Monitoramento 

Alimentação do banco de dados com 
os dados do monitoramento para a 
criação de indicadores regionais 

Compromisso na Aplicação do 
Protocolo de Monitoramento pelos 
membros 

Fórum virtual 

Intercâmbios e relatórios técnicos 

Treinamentos e Dias de campo 

Certificação 

Indicadores comuns por 
região 

Apoio ao Levantamento de 
Informações de Base 

Florística, mapas de áreas prioritárias, 
entre outras 

Identificação das lacunas 
/ dificuldades da Cadeia 
de Restauração por 
região 

N.D. 

Elaboração de diagnóstico por meio 
de questionários de opinião enviados 
aos membros 

Análise situacional por meio da 
matriz SWOT para cada região 

Elaboração de plano de ação 



TABELA 2: Articulação entre os Membros do Pacto 

Objetivos de 3° nível Objetivos de 4° nível Intervenções propostas 

Comunicação Interna dos Membros 
do Pacto 

Intercâmbio de Informações  

Seminário semestral ou anual 
.Bolsa de intercâmbio  
.Abertura de novos canais de 
comunicação - Redes sociais, Mailing, 
Fóruns Virtuais 

Acompanhamento das Ações dos 
Signatários / Trabalho dos Signatários 
Reconhecido / Valorizado 

.Programa permanente de visitas aos 
projetos dos signatários 
.Relatórios técnicos sobre as visitas 
compartilhados 
.Boletim COMPACTO mensal, com 
ações de destaque dos membros e pelo 
menos uma entrevista selecionada 

Mobilização da Capacidade Interna 
do Pacto para Resolução de 
Problemas Específicos 

Pacto como Espaço de Referência 
para a Realização de todo o Processo 
de Restauração 

Foco em Assessoria de Imprensa –
Divulgação em Veículos de TV, 
Impresso, Web e Rádio, com prioridade 
para os 17 estados da Mata Atlântica 

Identificar principais capacidades e 
ativos dos membros 

. Divulgação extensiva do Banco de 
Dados, para que os membros relatem 
suas ações e projetos 
.Criação de portfólio de 
produtos/serviços 

Pacto como Vetor para agregar 
valor aos Membros Signatários 
(Signatários olhados como Clientes) 

Facilitação da comunicação entre 
Oferta e Demanda 

. O Pacto pode disponibilizar para seus 
membros, por exemplo, um clipping 
sobre pesquisa e novas tecnologias 
desenvolvidas no setor fomentando 
parcerias e negócios entre os membros 
. Fundo de Bolsa Intercâmbio entre 
pessoas-membro de signatários do 
Pacto  

Identificar Principais Necessidades 
dos Signatários 

 

Desenvolver Ferramentas e Produtos 

.Modelos de planilhas de controle, 
ferramentas de gestão 
. Programa de Certificação de projetos e 
fornecedores que utilizam a sua 
metodologia de restauração 

Aumento de envolvimento dos 
proprietários 

Ações de assistência técnica ao 
produtor rural com capilaridade 
Desenvolvimento de cartilha das 
vantagens de um proprietário aderir ao 
Pacto 

Aumento no Número de Membros 
dos diferentes segmentos da Cadeia 
de Restauração 

Desenvolvimento de Lista Prioritária 
de Novos Signatários  

Criação de banco de dados de 
potenciais novos membros nos 
diferentes segmentos da cadeia de 
restauração, separados por região. 
Apoio de signatários atuais para a 
elaboração das listas  

Estratégias de comunicação para 
convencimento de novos signatários 
(de diferentes segmentos) 

Campanha ativa com prospecção de 
novos parceiros 
Palestras em cidades-chave sobre o 
Pacto 
Divulgação dos documentos teóricos 
desenvolvidos pelo Pacto 
Criação de material específico de 
divulgação 



Compromisso Institucional Objetivo 
com a Meta por parte de cada 
Membro Signatário 

Metas de participação definidas por 
cada signatário 

? 

Ter clareza dos "Direitos", "Deveres", 
compromissos e/ou Benefícios dos 
Membros Signatários (com deveres, 
etc., específicos por categoria) 

? 

 

 

TABELA 3 – Articulação/proposição de Políticas Públicas e Mobilização da Opinião Pública  

Implementar as ferramentas 
previstas pelo Código Florestal, 
Lei nº 12.651-2012 

Aumentar adesão com 
qualidade ao Cadastro 
Ambiental Rural (CAR) 

Articular a rede de signatários para promover 
seminários, palestras e cursos sobre o CAR 

Articular a rede de signatários para formar 
"observatórios estaduais" do CAR 

Articular-se junto ao ministério público para dar 
transparencia e acesso aos dados do CAR  

Articular-se à rede de signatários para compartilhar 
bases de dados geográfica e avaliar a qualidade dos 
cadastros realizados  

Sugerir melhorias na sistemática de registro do CAR 
e apontar sugestões de correção aos erros 
sistemáticos encontrados   

Implementar Programa de 
Regularização Ambiental 
(PRA) 

Articular a rede de signatários e definir  "grupo de 
suporte" ao desenvolvimento do PRA nos Estados 
da MA 

Articular-se aos órgão ambientais estaduais para 
oferecer suporte ao desenvolvimento dos PRAs 
Estaduais 

Promover encontros regionais para discussão 

Articular-se junto aos signatários e órgão ambientais 
para construir manuais de restauração que 
considerem as peculiaridades de cada um dos 
Estados. Bem como gerar "templates" de PRADA e 
procedimentos de cadastro e avaliação baseados 
em chaves de tomada de decisão 

Articular-se junto aos signatários e órgão ambientais 
estaduais para alininhar procolos e sistemática de 
monitoramento da restauração a ser adotado 

 Articular-se junto aos signatários e órgão 
ambientais estaduais para  definir paramentros de 
referencia para que os órgãos ambientais possam 
considerar as obrigações de restauração realizadas 

Articular-se aos órgão ambientais estaduais para 
estabelecer um serviço de comunicação entre as 
áreas em processo de restauração PRADA, com o 
banco de dados do Pacto 

Articular-se aos signatários e Estados para construir 
Planos Estaduais de Restauração Florestal de longo 
prazo (10 anos) 

Articular-se aos signatários e Estados para apoiar o 
desenvolvimento de Planos Municipais de 
restauraçao da Mata Atlantica 

Desenvolver sistemática para acompanhamento da 
execução dos PRADAs junto aos órgãos ambientais 
estaduais 



Por em aplicação a 
redução de custos 
trabalhistas e fiscais para a 
cadeia de restauração 
(prevista no art. 41) 

Regulamentação do plantador de florestas nativas, 
produtor de sementes e mudas, como 
Microempreendedor Individual (MEI); 

Regulamentação da remuneração de agricultores 
(em especial familiares) da manutenção de áreas em 
recuperação como prestação de serviços 
ambientais, sem encargos fiscais, previdenciários. 

Articular-se aos signatários para desenvolver 
estudos de caso que demosntrem o impacto da 
tributação no custo da restauração nos diferente 
elos da cadeia de restauração em diferentes 
Estados. Bem como sugestões factíveis para reduzir 
esta tributação.  

Articular-se ao poder executivo e legislativo federal 
para viabilizar os ajustes regulatórios necessários 
para reduzir a carga tributária dos produtos e 
serviços da cadeia da restauração 

Por em aplicação o  
Pagamento por Serviços 
Ambientais (previsto no art. 
41) 

Articular-se aos signátários e para criar um grupo de 
acompanhamento para o projeto de lei 792/2007 
(PSA). 

Articular-se aos principais deputados e senadores 
envolvidos no desenvolvimento do projeto de lei 
792/2007 (apensado ao PL 5487/2009) (lobby do 
Pacto) 

Articular-se aos signátários e para criar um grupo de 
acompanhamento para o projeto de lei 792/2007 
(PSA). 

Organizar a Oferta e Demanda 
de Sementes e Mudas 

Organização do setor no 
Pacto 

Criar um GT-Mudas e Sementes, formado por 
signatários do Pacto para articular e coordenar o 
desenvolvimento das atividades indicadas  

Estruturar marco regulatório 

Articular-se à Comissão Técnica de Sementes e 
Mudas Florestais, MMA e MAPA para de 
adequar/substituir a IN56 segundo as 
recomendações do relatório "ESTRATÉGIAS PARA A 
REVISÃO DA LEGISLAÇÃO DE PRODUÇÃO DE 
SEMENTES E MUDAS DE ESPÉCIES FLORESTAIS" 

Organizar a visibilidade do 
setor 

Organizar registro de produtores de sementes e 
mudas no sistema do Pacto (link para o Renasem?) 

Articular-se junto ao MAPA para que o RENASEM 
também seja uma ferramente de busca de 
produtores de sementes e mudas. 

Articular-se junto às redes de sementes e cooperar 
com o seu contínuo desenvolvimento 

organizar demanda de mudas 
e sementes 

Articular-se aos órgão ambientais estaduais para 
desenvolver/organizar sistema de compra de 
sementes e mudas para grandes empreendimentos/ 
compensações  que viabilizem o planejamento da 
sua produção  e estimule os mercados regionais 

melhorar as linhas de crédito 

Articular-se junto a agentes financiadores para 
desenvolver e faciliar o acesso à linhas de credito 
para empreendedores da cadeia de resauração 
florestal   

Cooperar com os comites de 
bacia no fortalecimento de 
ações favoráveis à infra-
estrutura verde 

Organizar signatários e 
desenvolver materiais de 
apoio para fomentar a 
discussão sobre a importancia 
da  infra estrutura verde 

Articular se junto aos signatários e ciar um grupo de 
trabalho sobre infra estrutura verde e recursos 
hidricos 

Desenvolver materiais de comunicação, relatórios e 
estudos sobre a relação entre infra estrutura verde 
e recursos hidricos 



Fomentar e fortalecer a 
discussão sobre a importancia 
da infra estrutura verde 

Fomentar os signatários com informações que 
subsidiem a discussão da infra estrutura verde na 
conservação dos recursos hidricos e regulação de 
picos de cheia e seca 

Promover troca de esperiencias exitosas em 
restauração florestal e PSA entre diferentes comites 
de bacia 

Fomentar a criação do Fundo 
da Mata Atlantica 

Organizar e criar estratégia 
Organizar grupo de signatários para desenvolver 
estratégia para pressionar a criação do Fundo Mata 
Atlantica 

Estruturar a oferta de produtos 
da Socio-biodiversidade 

Organização do setor no 
Pacto 

Criar um GT-Socio-biodiversidade formado por 
signatários para coordenar o desenvolvimento das 
atividades previstas 

Sistematizar e difundir 
informação, comunicar 

Articular-se aos signatários, órgãos ambientais e 
centros de pesquisa para organizar e produzir 
informações sobre os produtos da socio-diversidade 
da MA 

Produzir materiais de comunicação e organizar 
eventos que estimulem o plantio e o consumo dos 
produtos da socio-biodiversidade da MA 

Organizar a produção 

Cooperar para o desenvolvimento de cadeias 
produtivas baseadas em produtos da 
sociobiodiversidade como o Juçara e a erva-mate 

Cooperar com os órgãos ambientais estaduais na 
construção de regulamentações e politicas publicas 
que estimules a produção e o consumo de produtos 
da socio-biodiversidade 

Mobilizar a opinião publica a 
favor da restauração florestal 

Comunicar 

Desenvolver campanhas de comunicação 
relacionando a restauração com serviços 
ecossistemicos (clima, água) e produtos da mata 
atlantica 

Envolver e despertar para a 
restauração florestal 

Desenvolver programa de voluntariado em projetos 
de restauração florestal 

 

A força-tarefa focada no aprimoramento do sistema de governança do Pacto propôs a 

seguinte minuta do Sistema de Governança (Tabela 4). 

TABELA 4 – Minuta de Matriz de Governança para o Pacto pela Restauração da Mata 

Atlântica 

Nível de governança Iniciativa PACTO (movimento) Associação Pacto (CNPJ) 

Instância superior de gestão ASSEMBLEIA GERAL DO 
PACTO: composta por todos os 

signatários, pessoas jurídicas e 
físicas (casos especiais), que 
aderem à Carta de Princípios e 
Missão. Dentre suas atribuições 
está eleger os membros do 
Conselho Estratégico da 
ASSOCIAÇÃO, ainda que não 
apareça na estrutura de 
governança prevista no Estatuto 
da mesma. 

ASSEMBLEIA GERAL DA 
ASSOCIAÇÃO: composta por 

todos os associados, sendo estes 
um grupo de indivíduos – pessoas 
físicas – entre 10 e 20 pessoas (não 
mais que isso), que assinarão a Ata 
de Fundação da ASSOCIAÇÃO. 
Deve sempre acatar as decisões da 
Assembleia Geral do Pacto, daí a 
importância da definição dos seus 
integrantes, que devem ser 
pessoas altamente comprometidas 
com os princípios do Pacto. 



Deliberações e estratégias CONSELHO ESTRATÉGICO: 
composto por 25 membros, 
distribuídos proporcionalmente 
entre os quatro segmentos que 
integram o PACTO (empresas, 
governos, organizações do 
terceiro setor e instituições de 
ensino e pesquisa), de acordo com 
a porcentagem dos membros de 
cada segmento em relação ao total 
de membros do Pacto. Seus 
membros são eleitos pela 
Assembleia Geral do Pacto e 
ratificados pela Assembleia Geral 
da Associação, com mandato de 3 
(três) anos. A composição 
proporcional é revista somente a 
cada três anos, de acordo com as 
novas adesões, ao final de cada 
mandato, para a definição da 
proporcionalidade a ser aplicada 
ao próximo mandato. O Conselho 
Estratégico terá um presidente e 
umm vice-presidente, escolhido 
por seus pares, com mandato igual 
ao do conselho.  
 
No Estatuto da Associação, este 
conselho deve estar previsto como 
um Conselho Consultivo, com 
membros aprovados pela 
Assembleia Geral, uma vez que é o 
Conselho Deliberativo da 
Associação a instância máxima de 
gestão da mesma, do ponto de 
vista jurídico. Aqui temos um 
ponto crítico na construção de um 
sistema de governança sinérgico 
entre o Pacto enquanto iniciativa 
de múltiplos atores e enquanto 
associação civil sem fins lucrativos 
(CNPJ). 

 

CONSELHO DELIBERATIVO: 
composto por 9 (nove) membros 
titulares, mais seus respectivos 
suplentes. A distribuição dos 
membros será de 3 indivíduos 
indicados pelo CONSELHO 
ESTRATÉGICO, 3 indivíduos 
indicados pela Assembleia Geral da 
Associação e 3 indivíduos indicados 
pelos Mantenedores. Terão 
mandato de 3 (três) anos. Entre 
suas atribuições está aprovar o 
Plano Estratégico da Associação, 
aprovar o orçamento e a prestação 
de contas da Associação e 
deliberar sobre a seleção e 
contratação do(s) principal(is) 
executivo(s) da Associação. O 
Conselho Deliberativo deve ter um 
presidente e um vice-presidente, 
escolhido entre seus integrantes, 
com mandatos coincidindo com o 
dos seus integrantes. É a instância 
responsável civilmente pela gestão 
da Associação. 

Instâncias assessórias COMITÊ EXECUTIVO: composto 

por um representante de cada 
segmento integrante do Pacto, 
indicados pelo Conselho 
Estratégico, podendo ser os 
mesmos integrantes do Conselho 
Deliberativo ou não. Com mandato 
de 3 (três) anos, tem a função de 
interagir de maneira próxima à 

CONSELHO FISCAL: composto 

por 3 (três) titulares e seus 
respectivos suplentes, sendo 2 
(dois) indicados pelo Conselho 
Estratégico do Pacto e 1 (um) 
indicado pela Assembleia Geral da 
Associação; com mandato de 3 
(três) anos, tem a atribuiçaõ de 
analisar e emitir parecer para o 



Coordenação, Secretaria ou 
Diretoria Executiva da Associação, 
assegurando que as ações 
executivas estejam plenamente 
integradas aos princípios e 
estratégicas do Pacto. 

Conselho Deliberativo sobre o 
orçamento e prestação de contas 
da Associação. 

Equipe executiva  COORDENAÇÃO, SECRETARIA 
ou DIRETORIA EXECUTIVA: 
composta por um ou mais 
profissionais, contratados e 
remunerados pela Associação, 
responsável(is) pela 
coordenação/direção de todas as 
atividades executivas da 
Associação, bem como pela 
contratação e supervisão da 
equipe executiva, em 
conformidade com o Plano de 
Trabalho e orçamento aprovados 
pelo Conselho Deliberativo, e pela 
gestão dos contratos e serviços. O 
Conselho Deliberativo por optar 
por escolher apenas o executivo 
principal, cabendo à este definir, 
selecionar e contratar os demais 
membros da equioe, ou pode 
optar por indicar mais de um entre 
os principais executivos da 
Associação. Os integrantes são 
contratados (CNPJ ou CLT) e não 
têm mandato definido. 

Instância de colaboração e 
cooperação técnica 

GRUPOS DE TRABALHO ou 
FORÇAS-TAREFAS: compostos 

por profissionais e instituições, 
entre membros do Pacto e 
convidados, tem como atribuição 
desenvolver análises, estudos e 
metodologias sobre temas 
específicos, em conformidade com 
o Plano Estratégico do Pacto. São 
temáticas e podem ser 
permanentes ou temporários, sem 
número pré-definidos de 
membros. No caso das forças-
tarefas, podem também ter a 
função de realizar ou coordenar 
esforços para a concretização de 
tarefas específicas, como a 
construção de documentos de 
posicionamento, pareceres ou 
organização de eventos e 
publicações. 

EQUIPE TÉCNICA: é composta 

por profissionais contratados pela 
Coordenação, Secretaria ou 
Diretoria Executiva, em caráter 
temporário ou indeterminado, via 
consultoria ou CLT, de acordo com 
as demandas previstas em projetos 
e contratos e em conformidade 
com o Plano de Trabalho e 
orçamento aprovados pelo 
Conselho Deliberativo. Deve atuar 
de maneira sinérgica e cooperativa 
com os Grupos de Trabalho ou 
Forças-Tarefas. 



 

  



ANEXO I – LISTA DE PARTICIPANTES DO ENCONTRO 

1 Associação Mico Leão Dourado (AMDL) Luis Paulo Ferraz 

2 Associação para a Proteção da Mata Atlântica do Nordeste (AMANE) Ravi Santos  

3 Conservação Internacional Carlos Alberto Mesquita  

4 Fibria Juliano Dias 

5 Instituto Amigos da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (IA-
RBMA)  

Clayton F. Lino 

6 Instituto BioAtlântica (IBIO) Dalia Pais 

7 Instituto de Estudos Ambientais Mater Natura (MATER NATURA)  Paulo Aparecido Pizzi 

8 Instituto Floresta Viva (IFV),  Rones Souza 

9 Instituto Socioambiental (ISA)  Raquel Pasinato 

10 Instituto Terra de Preservação Ambiental (ITPA) Mauricio Ruiz 

11 Laboratório de Silvicultura de Florestas Tropicais (LASTROP/USP) Nino Amazonas 

12 Rede de Organizações Não Governamentais da Mata Atlântica 
(RMA) 

Bellô Monteiro 

13 Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco 
(SEMA-PE) 

Durázio Siqueira 

14 Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo (SMA-SP) Rafael Barreiro Chaves 

15 Secretaria Executiva Pedro S. Castro 

16 WRI Ludmila Pugliese 

17 GIZ Armin Deitenbach 

18 Positiva Mente Cristóvão Albuquerque 

19 Boca do Lobo Comunicação Felipe Lobo 

20 Associação Mineira de Defesa do Ambiente Maria Dalce Ricas 

21 SCGIS Adriana Paese 

22 ASSOCIAÇÃO COPAÍBA Ana Paula Balderi 

23 ASSOCIAÇÃO COPAÍBA Flavia Balderi 

24 NATUREZA BELA Sérgio Andrade 

25 SOS MATA ATLÂNTICA Rafael Bitante 

26 SOS MATA ATLÂNTICA Aretha Medina 

27 TNC Aurélio Padovezi 

28 PRO MUDAS - RIO Gustavo Wyse Abaurre 

29 CBRN SMA SP Ricardo Pedro Guazzelli Rosario 

30 Centro de Pesquisas e Conservação Iracambi Robin Le Breton 

31 Eco‐Atlântica Henrique Seixas 

32 Eco‐Atlântica Vinicius Bertin 

33 Eco‐Atlântica Felipe Altivo 

34 Eco‐Atlântica Ciro Moura 

35 ICMBIO / REBIO TINGUA Flávio Silva 

36 APREMAVI Edilaine Dick 

37 ID FLORESTAL Sergio Guterres 

38 Naturalis de Atividades Cientíicas e Ambientais William Medeiros Prado 



39 INEA Daniela Pinaud 

40 INEA Victor Abreu de Araújo 

41 INEA Julia Bochner 

42 INEA Marcelo Soares 

43 Iniciativa Verde Pedro de Sá 

44 Instituto Internacional para a Sustentabilidade Felipe Sodré Barros 

45 IPEA Ana Paula Silva 

46 IPEA Henrique Marques 

47 Ministerio Publico da Bahia - Projeto Arboretum Lausanne Almeida 

48 MMA Mateus Senta 

49 Mudas Caeté - Arvores da Mata Atlântica Pedro Mello Poppe 

50 Onda Verde Helio Vanderlei 

51 Onda Verde Hercides Junior 

52 Onda Verde Diogo José Luiz 

53 Onda Verde Vitor Paixão 

54 Onda Verde Julio Cesar Coelho 

55 Onda Verde Clara Paixão 

56 Petrobrás Adriana Oliveira 

57 Programa AMAVEL - Frente Pró-Juçara Cristina Leme Lopes 

58 Pro-Science Simone 

59 REGUA Gabriela Viana 

60 RPPN Nossa Senhora Aparecida Almi Albertini 

61 SEA-RJ Telmo Borges 

62 SEMADES Japeri Tiely Oliveira 

63 SEMADES Japeri José Arnaldo de Oliveira 

64 Viveiro da Mata Atlântica Marina Figueira de Mello 

 

  



ANEXO II – COMPOSIÇÃO DAS FORÇAS-TAREFA DO ENCONTRO 

Articulação entre os Membros do Pacto 

Felipe Lobo Na Boca do Lobo  

Dalce Ricas AMDA 

Ciro Moura Ecoatlântica 

Gabi Viana REGUA 

Ludmila Pugliese  WRI 

Articulação/proposição de Políticas Públicas e Mobilização da Opinião Pública 

Aurélio Padovezi   TNC  

 Cristina Leme Lopes  AMAVEL 

 Mauricio Ruiz  ITPA 

 Ana Paula   IPEA 

 Pedro Barral   Iniciativa Verde 

 Raquel Pasinato   ISA 

Durázio Siqueira  SEMAS-PE 

Aretha Medina SOSMA 

Articulação Regional do Pacto 

Lausane ALMEIDA  Arboretum 

 Rones Souza  IFV 

 Ana Paula Balderi   COPAIBA 

 Sergio Andrade   Natureza Bela 

 Aurélio Padovezi   TNC 

 Pedro Mello Poppe  Mudas Caaete 

Aprimoramento do sistema de Governança do Pacto 

Beto Mesquita Conservação Internacional 

Helio Onda Verde 

 Paulo Pizzi Mater Natura 

 Adriana Oliveira Petrobrás 

 Dália Pais  IBIO  

 Rafael Chaves   SMA-SP 

 

 


