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RESUMO 

 
 
 

Este trabalho apresenta os resultados de uma atuação prática de facilitação interna 

para analisar criticamente o planejamento estratégico do Parque Nacional da Serra 

das Lontras Bahia, iniciado em 2011. A prática também contribuiu para nortear a 

construção de uma nova Visão de Futuro, com o horizonte de cinco anos de 

execução, e de um novo Mapa Estratégico para a Unidade, com seus 

desdobramentos. Foram realizadas duas oficinas, totalizando três dias de reuniões, 

onde toda a equipe gestora discutiu os resultados obtidos até então, além de realizar 

análises do ambiente, da Visão Compartilhada e dos fatores críticos de sucesso, de 

modo a poder embasar a nova aposta estratégica adotada. Foi avaliado que o 

planejamento anterior era muito operacional, e que não houveram avanços nos 

resultados relacionados à regularização fundiária. Também foi debatido como a falta 

de infra-estrutura, em especial nos limites da UC, prejudicavam os resultados de 

diversos processos. Algumas metas institucionais sofreram críticas, mas os 

indicadores institucionais monitorados foram considerados pertinentes e foram 

absorvidos no planejamento estratégico da UC. A nova aposta estratégica foi 

trabalhada em 16 objetivos estratégicos que foram ilustrados no Mapa Estratégico 

2013. O novo mapa apresentou um aumento considerável no número de objetivos 

prioritários, o que reflete um maior nível de operacionalização na UC e os avanços 

alcançados nos primeiros dois anos de gestão. Estes objetivos foram posteriormente 

desdobrados em conjuntos consistentes de indicadores, metas, atividades, 

constituindo o BalancedScorecard – BSC pelo qual o monitoramento dos resultados 

da UC será desenvolvido nos próximos anos. Este processo resultou num sistema 

de 38 indicadores que serão monitorados e avaliados nos próximos anos, incluindo 

os indicadores institucionais de desempenho do SIGE. 

 

Palavras chaves: Unidades de Conservação, Gestão Estratégica, Planejamento 

Estratégico, Mapa Estratégico, BSC, Gestão para Resultados, Parque Nacional 

Serra das Lontras.  
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 6 

1.INTRODUÇÃO 

 

1.1. Tema 

Este trabalho se propõe a analisar e avaliar de forma crítica, o planejamento 

estratégico do Parque Nacional da Serra das Lontras iniciado em 2011, bem como 

apresentar o desenvolvimento do processo de planejamento para os próximos 5 

anos. 

 

1.2  Unidade de Aplicação  

O Parque Nacional da Serra das Lontras está localizado no sul do Estado da 

Bahia. Seus limites abrangem parte das áreas dos municípios de Arataca e Una. 

Sua Zona de Amortecimento também inclui parte de mais três municípios: São José 

da Vitória, Jussari e Buerarema. A figura 1 ilustra os limites da UC e sua localização 

no contexto local.  

 

Figura 1: Mapa com os limites do PNSL. Desenvolvido pela analista ambiental 
Sheila Rancura, e utilizado no folder de divulgação produzido em 2012. 
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O Parque Nacional da Serra das Lontras – PNSL foi criado através da Portaria 

SN de 11 de junho de 2010, “com os objetivos de preservar sua elevada riqueza 

biológica, possibilitar o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação 

ambiental, recreação em contato com a natureza e turismo ecológico, bem como o 

desenvolvimento de pesquisa científica”. Com 11.336 mil hectares, a unidade de 

conservação protege um dos mais importantes fragmentos de Mata Atlântica do sul 

da Bahia, possuindo elevada riqueza de espécies e significativa importância 

biogeográfica (Araujo et al. 2011). O complexo montanhoso abrange florestas de 

baixada e de montanha localizadas nos municípios de Una e Arataca (Carvalho 

2006). O tipo de vegetação permite a ocorrência de rica diversidade de aves: 330 

espécies registradas, 16 delas globalmente ameaçadas de extinção e 13 quase 

ameaçadas, além de 61 espécies endêmicas (Bencke et al. 2006).. 

Região de relevo acidentado e difícil acesso, na maior parte acima da cota de 

400 metros de altitude, o PNSL é composto por um conjunto de três grandes serras 

(Javi, Coati e Lontras), numa área rica em recursos hídricos e minerais (como o 

calcário) e que possui alta biodiversidade, incluindo espécies endêmicas de plantas 

e aves. Além das áreas de mata nativa, dentro da UC existe grande número de 

pequenas e médias propriedades que exploram o cultivo do cacau através do 

sistema agroflorestal conhecido como “cabruca”, além de outros cultivos que 

ganharam força recentemente, como seringa e café (Araujo & Santos 2000). A 

situação fundiária é complexa, tendo em vista a existência de muitas áreas 

ocupadas por posseiros, e a desorganização dos cartórios locais (Una, Camacã, 

Itabuna e Buerarema). Muitas áreas estão também em litígio, por conta das dívidas e 

partilhas (Carvalho 2006)  

O PNSL está inserido no Corredor Central da Mata Atlântica e possui como 

vizinhos próximos a Reserva Biológica de Una (18.500ha) e o Refúgio da Vida 

Silvestre de Una (23.000ha). Juntamente com mais cinco RPPNs (que juntas somam 

cerca de 1.200ha), estas unidades formam o Corredor Una-Lontras-Baixão, uma das 

regiões prioritárias para a conservação da biodiversidade, abrigando os principais 

remanescentes florestais do Estado da Bahia, com 46% da paisagem ocupada por 

florestas em estágio avançado e médio de regeneração (Araujo et al. 2011). 

A gestão do PNSL começou efetivamente no primeiro semestre de 2011, com a 

chegada dos primeiros servidores e a nomeação do primeiro chefe da UC, que 

contavam com experiência prévia em gestão de áreas protegidas. A situação 
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encontrada foi típica de uma UC recém-criada: sem infra-estrutura e/ou 

equipamentos, e ainda desconhecida para a maioria do público usuário e mesmo 

dos moradores locais. A única estrutura onde os servidores do PNSL poderiam 

desenvolver suas atividades era a sede da Reserva Biológica de Una, que até hoje 

não possui condições de receber as equipes das 3 UCs de modo minimamente 

satisfatório, possuindo carências graves de telefone, luz e internet, o que às vezes 

inviabiliza a realização de qualquer tipo de trabalho administrativo. Além disso, a 

sede da Rebio de Una possui difícil acesso (7 km de estrada de terra intransitável 

em dias de chuva) e está localizada longe de Arataca e São José da Vitória, o que 

torna difícil o atendimento ao público local. 

Tendo em vista as condições de trabalho encontradas pela equipe recém-

chegada ao PNSL, realizou-se em maio de 2011 uma oficina com o objetivo de 

delinear um planejamento estratégico para a UC, de modo a guiar as atividades de 

gestão para o ano de 2011. Foram estabelecidas prioridades, indicadores, metas e 

resultados a serem atingidos em curto e médio prazo. Estes indicadores não tinham 

necessariamente relação com os indicadores medidos mensalmente para o 

monitoramento do planejamento estratégico do ICMBio. Na ocasião, foi feita uma 

rápida análise do ambiente, de modo a identificar as principais dificuldades 

encontradas. 

Sendo assim, foram elencadas as linhas prioritárias de ações a serem 

desenvolvidas em curto prazo, o que gerou o Mapa Estratégico Curto Prazo do 

Parque Nacional da Serra das Lontras, previsto para ser cumprido dentro de um 

horizonte de 2 anos (ciclo 2011-2012), que foi chamado de “Fase 1”. Estas linhas 

prioritárias de ação foram desdobradas em atividades, indicadores, metas e prazos. 

Também foi imaginado um cenário ideal e viável para a UC num horizonte de 5 

anos. 

No mês de janeiro de 2012, foi realizada a primeira avaliação do planejamento, 

onde se comparou os resultados às metas e se avaliou a execução das atividades 

prioritárias. Ficou óbvio que muitas das metas estabelecidas anteriormente eram 

inviáveis, e em grande parte isso foi devido à falta de conhecimento da equipe sobre 

a realidade da UC no início do planejamento. De modo geral, as linhas prioritárias 

foram mantidas, mas muitas metas foram redefinidas de modo a serem viáveis. O 

mapa estratégico em si sofreu poucas mudanças, sofrendo basicamente a adição de 
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dois novos objetivos (Criação do Conselho e Formalização do Programa de 

Voluntariado). 

Ainda em 2012, o planejamento estratégico do ICMBio, que começou a ser 

monitorado em meados de 2011, foi efetivamente implementado, principalmente por 

conta do início do funcionamento do sistema de medições, o SIGE, dando mais 

robustez à coleta e análise dos indicadores medidos pelo instituto. Após a oficina 

realizada em maio de 2012, foram negociadas metas entre as UCs, CR e 

macroprocessos. Paralelamente ao planejamento estratégico iniciado pelo ICMBio, a 

gerência do PNSL achou por bem continuar com o monitoramento da Fase 1.   

Com o final do ano de 2012, se fez necessário não apenas uma avaliação dos 

resultados obtidos para o ano, mas também de toda a Fase 1. Também se fez 

necessário alinhar o planejamento estratégico ao SIGE. Deste modo, o momento se 

tornou propício não apenas para planejar o ano de 2013, mas também para 

estabelecer uma nova aposta estratégica, mais ousada, para um horizonte de tempo 

maior.  

1.3  Objetivos 

Este trabalho tem como objetivo fazer uma análise crítica do planejamento 

estratégico do Parque Nacional da Serra das Lontras-BA, incluindo o processo de 

avaliação dos resultados do ciclo 2011-2012 (Fase 1).  

Apresentaremos também como foi conduzida a construção do novo Mapa 

Estratégico da UC e seus desdobramentos para o ciclo PDCA 2013-2017 (Fase 2), e 

as discussões decorrentes da avaliação dos resultados que vêm sendo obtidos pela 

Unidade.  

Ao final do processo, esperam-se alcançar os seguintes objetivos específicos: 

 

1- Apresentar o histórico do planejamento estratégico no PNSL; 

2- Analisar, discutir e avaliar os resultados obtidos ao final da Fase1; 

3- Produzir uma nova análise do ambiente através da Matriz FOFA; 

4- Analisar criticamente a estratégia, tendo em vista os resultados obtidos nos 2 

primeiros anos (Fase 1), o contexto local e o cenário político (atual e futuro); 

5- Analisar criticamente a estratégia, tendo em vista o necessário alinhamento 

com o planejamento estratégico institucional – SIGE; 

6- Refinar a Visão Compartilhada (missão, valores e visão) da UC; 



10 
 

 

7- Analisar criticamente as metas institucionais do PNSL; 

8- Elaboração de um novo mapa estratégico para o PNSL, com horizonte de 

implementação de 5 anos (ciclo 2013-2017, Fase 2). 

9- Elaboração de um novo Balanced Scorecard – BSC para subsidiar o 

monitoramento dos resultados do ciclo 2013-2017. 

10- Elaboração de dois novos painéis Gestão à Vista. 

 

 

2. METODOLOGIA DE REALIZAÇÃO DA PRÁTICA: 

 

O planejamento estratégico do PNSL foi iniciado em 2011, e desde então, várias 

reuniões de monitoramento e avaliação ocorreram. Iremos ilustrar a metodologia de 

realização das práticas para as Fases 1 e 2. 

 

2.1  Histórico planejamento Fase 1 (2011-2012):  

 

O planejamento foi iniciado em 2011 com a identificação dos principais obstáculos 

à gestão da UC. Com estes desafios elencados, buscou-se identificar os principais 

usuários e serviços, de modo a se poder iniciar a construção da Visão 

Compartilhada. Esta metodologia consiste na elaboração da Missão, Valores e Visão 

de Futuro da organização em análise.  

Com a Visão Compartilhada da Fase 1 construída foram elencados os principais 

objetivos estratégicos e seus fatores críticos de sucesso. Levou-se em consideração 

a realidade de recursos humanos, financeiros e de infra-estrutura. Considerando-se 

o estágio de implementação da UC, foi construído o Mapa Estratégico Fase 1, 

amplamente operacional, com o horizonte de tempo de 2 anos (Ciclo 2011-2012). 

Com uma aposta estratégica baseada claramente na Administração e Consolidação 

Territorial, os objetivos considerados estratégicos foram desdobrados em um 

conjunto consistente de atividades, indicadores e metas, chamado Balanced 

Scorecard (BSC Fase1), e acompanhados ao longo dos anos de 2011 e 2012.  

Em janeiro de 2012, foi realizada uma oficina de avaliação do ano de 2011. Esta 

oficina tinha como um dos principais objetivos apresentar a metodologia adotada 

para uma terceira analista ambiental recém-chegada, de modo que a mesma 
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incorporasse as práticas de monitoramento. Na ocasião, os indicadores monitorados 

foram confrontados às metas estabelecidas, realizou-se uma análise crítica do 

desempenho naquele ano, e acordada uma nova distribuição de tarefas e atividades 

pelas quais cada membro da equipe ficaria responsável. Isso refletiu em mudanças 

discretas no Mapa Estratégico 2012, que se manteve o caráter operacional. Os 

resultados e discussões deste momento de avaliação estão no Relatório Anual 2011 

do PNSL (ICMBio 2012). Desde janeiro de 2012 a UC possui um “Painel Gestão à 

Vista” em seu escritório, permitindo aos usuários visualizar o Mapa Estratégico e os 

indicadores medidos (Figura 2.). 

 

 

Figura 2: Painel Gestão à Vista Fase 1. 

 

Em maio de 2012, foi realizada uma oficina do planejamento estratégico do 

ICMBio, onde os gestores foram apresentados ao novo sistema de monitoramento 

de indicadores (SIGE), e iniciou-se a negociação entre Unidades de Conservação, 

Coordenações Regionais, e Coordenações de Macroprocessos sobre as metas para 

o ano de 2012. Com a efetiva implantação da gestão estratégica no ICMBio, a 

equipe da UC passou a acompanhar efetivamente os indicadores do SIGE, 
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paralelamente aos indicadores adotados para o monitoramento do BSC Fase 1. 

Entretanto, ficou claro que o planejamento adotado para a Fase 2 deveria estar 

alinhado ao SIGE, ou pelo menos incorporar alguns de seus indicadores. 

 

2.2 Planejamento Estratégico Fase 2 (2013-2017). 

 

Este trabalho foi realizado de modo a dar continuidade ao planejamento 

estratégico do PNSL, e ocorreu em dois momentos distintos. Foram realizadas 

oficinas com a participação de toda a equipe gestora do PNSL (três analistas 

ambientais) nos meses de dezembro de 2012 e fevereiro de 2013.  

A primeira oficina foi iniciada com uma nova avaliação do contexto onde o PNSL 

está inserido, de modo a identificar as principais forças, fraquezas, ameaças e 

fortalezas, utilizando como ferramenta a Análise SWOT, também chamada Matriz 

FOFA.  

Em seguida, a equipe referendou a Missão, Valores e Visão de Futuro da UC. 

Posteriormente, os indicadores medidos em 2012 (tanto os que constam no SIGE 

quanto os que já eram medidos desde 2011) foram confrontados com as metas 

estabelecidas, de modo a analisar a efetividade do planejamento em si, e das 

atividades executadas ao longo do ano. Após a discussão dos resultados, 

realizamos nova análise crítica da estratégia adotada, o que levou à elaboração de 

um novo mapa estratégico, alinhado ao planejamento estratégico do Instituto, desta 

vez com o horizonte de 5 anos (2013-2017). 

Na segunda oficina, os membros da equipe gestora apresentaram e criticaram os 

desdobramentos dos objetivos expostos no mapa estratégico. Estes 

desdobramentos foram desenvolvidos utilizando como ferramenta uma adaptação do 

método Balanced Scorecard – BSC (Kaplan & Norton 1992, 1996), ou seja: cada 

objetivo estratégico foi desdobrado em conjuntos consistentes de atividades, 

indicadores, metas, responsáveis e prazos, agrupados em formulários próprios para 

controle da execução e acompanhamento dos resultados. Estes desdobramentos 

não apenas servirão para o acompanhamento da execução e efetividade das 

atividades, como também servirão de subsídio para elaboração dos Planos de 

Trabalho Individuais dos servidores para este ano de 2013. .Os resultados desta 

segunda oficina não constam no presente estudo, tendo em vista o fato que o tempo 

não foi suficiente para consolidar os desdobramentos de todos os objetivos 
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estratégicos, uma vez que alguns ainda devem ser criticados e readequados. 

Entretanto, serão apresentados alguns para ilustar o BSC. 

Todas as oficinas foram realizadas no escritório do PNSL, e utilizou-se 

apresentações em powerpoint e excel projetadas através de Datashow. Os produtos 

foram sendo construídos nos próprios arquivos digitais à medida que as discussões 

iam sendo conduzidas. Ao final do processo, construiu-se novos painéis Gestão à 

Vista para o PNSL, sendo um deles para ilustar os indicadores monitorados no BSC 

Fase 2 e o outro, institucional, com os indicadores do SIGE. 

 

3. REFERENCIAL TEÓRICO: 

 

A Gestão para Resultados é uma abordagem de gestão que busca definir os 

resultados certos e fazê-los acontecer (Araújo et al 2012a). Essa abordagem 

pressupõe uma lógica objetiva, onde é necessário identificar os principais usuários, 

levantar suas necessidades, usar estas informações para formular uma estratégia, 

definir metas a serem alcançadas de modo a gerenciar seus processos internos, 

visando alcançar as metas e assim satisfazer os usuários com produtos de 

qualidade. Neste contexto em que a qualidade do serviço prestado pela organização 

é fundamental, o ciclo PDCA (figura 2) se apresenta como um método de gestão 

muito apropriado. Desenvolvido por Walter Shewart (1891-1967), o ciclo PDCA 

orienta a sequencia de atividades de gerenciamento, onde as letras simbolizam as 

etapas do ciclo: Planejamento, Execução, Avaliação, e Ação Corretiva. Deste modo, 

no gerenciamento, deve-se girar o PDCA sistematicamente para agir corretivamente 

caso os resultados não sejam alcançados, ou mesmo para propor melhorias para os 

próximos ciclos.  
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Figura 3: Ciclo PDCA, ferramenta básica da qualidade. (Adaptado de NEXUCS, 

2012). 

 

O Modelo de Excelência em Gestão Pública (MEGP), desenvolvido pelo Ministério 

do Planejamento, Orçamento e Gestão do governo federal, oferece às organizações 

públicas um referencial para a necessária melhoria do serviço público brasileiro 

(Araujo et al 2012b). Este modelo incorpora o ciclo PDCA (Figura 3), e oferece 

formas de conceituar e avaliar a excelência da gestão no serviço público, através de 

critérios objetivos e ferramentas de auto-avaliação. (Araujo et al 2012c). 
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Figura 4: Modelo de Excelência na Gestão Pública – MEGP. 

 

Em 2009 e 2010, dois dos servidores atualmente lotados no PNSL tiveram a 

oportunidade de participar do Programa Gestão para Resultados (PGR), realizado 

no âmbito do Programa Áreas Protegido da Amazônia (ARPA/MMA). Além de utilizar 

o MEGP, a metodologia de gestão estratégica adotada pelo PGR teve a ousadia de 

incorporar a metodologia do Balanced Scorecard (BSC) e as ferramentas propostas 

por Kaplan & Norton (2000; 2004) - incluindo o Mapa Estratégico - como 

mecanismos de apoio ao direcionamento, desdobramento, monitoramento e 

aprendizado estratégicos (Cabral et al 2012). Esta metodologia combinou elementos 

de diferentes escolas de planejamento estratégico de modo a se adequar às UCs 

brasileiras. Após passar por esta experiência na Amazônia, os servidores do PNSL 

perceberam que se tratava de uma importante ferramenta de gestão, e decidiram 

incorporar a prática no PNSL. 

O modelo de gestão estratégica adotado (Figura 4) foi adaptado de Kaplan & 

Norton (2008) e integra as diferentes etapas do planejamento estratégico (o ciclo 
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PDCA) com várias ferramentas de gestão, como o Planos de Manejo, por exemplo. 

O modelo, também está alinhado com o MEGP, levando-se em conta os critérios de 

qualidade (Araujo et al. 2012c).  

 

 

Figura 5: Modelo de Gestão Estratégica de Unidades de Conservação adaptada 
de Kaplan & Norton (2008).  

 

As práticas foram implantadas levando-se em conta os fundamentos conceituais 

da Gestão Estratégica. Segundo Chiavenato & Sapiro (2003), “planejamento 

estratégico é uma técnica administrativa que procura ordenar as idéias das pessoas, 

de forma que se possa criar uma visão do caminho (estratégia) a ser seguido”. 

(Cabral et al 2012).  

Sendo assim, a elaboração do planejamento estratégico do PNSL contou, desde 

o início, com a participação de toda a equipe gestora, que buscou se reunir em 

oficinas (pelo menos uma por ano) para discutir a estratégia e os resultados obtidos. 

As principais práticas utilizadas ao longo deste processo seguem relacionadas 

abaixo: 

Análise Estratégica do Ambiente: Esta prática tem como principal objetivo 

identificar os fatores externos e internos que afetam a gestão da UC. Pode-se fazer 
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uma análise deste tipo de diversas maneiras, ao se buscar entender o contexto sócio 

econômico, político e institucional em que a UC está inserida. Usamos como 

ferramenta neste trabalho a Análise SWOT, também chamada Matriz FOFA. Esta 

ferramenta foi desenvolvida nas décadas de 1960 e 1970, por Albert Humprey, da 

Universidade de Stanford, e está baseada na premissa de que os fatores internos, 

ou seja, aqueles que a empresa tem controle podem ser classificados como pontos 

fortes ou fraquezas. Já os fatores externos à organização, ou aqueles em que a 

empresa não possui o controle podem ser denominados como ameaças ou 

oportunidades.  

Construção da Visão Compartilhada: Este método busca a construção de um 

imaginário coletivo para o futuro da UC, simbolizado por um conjunto de diretrizes 

estratégicas constituído pela Missão (razão de ser da Unidade de Conservação, seu 

foco fundamental de atividades), Valores (balizamento para o processo decisório e 

comportamento dentro da organização) e Visão de Futuro (estado ou situação 

desejável que a UC deseja alcançar no futuro, propiciando o direcionamento 

necessário ao alcance dos resultados). 

Escolha dos objetivos estratégicos: Ilustra os resultados que a organização 

precisa alcançar, em prazo determinado, para concretizar a Visão de Futuro. Estes 

objetivos devem ser identificados através de perguntas norteadoras em cinco 

perspectivas (Ambiente/Sociedade, usuários, processos, inovação/aprendizado e 

recursos) que se articulam em uma lógica causal cujo norte é a Visão de Futuro e a 

Missão da UC, promovendo equilíbrio do esforço entre elas. A relação de causa e 

efeito entre as perspectivas e os objetivos traduz a aposta estratégica da UC. 

Balanced Scorecard - BSC: É uma metodologia de medição e gestão de 

desempenho desenvolvida pelos professores da Harvard Business School, Robert 

Kaplan e David Norton, em 1992. Foi apresentado inicialmente como um modelo de 

avaliação e performance empresarial, porém, a aplicação em empresas 

proporcionou seu desenvolvimento para uma metodologia de gestão estratégica. ). O 

principal objetivo do BSC é o alinhamento do planejamento estratégico com as 

ações operacionais da organização. Ele é um sistema de suporte à decisão, focando 

também a comunicação da estratégia e feedbacks sobre seu cumprimento. 

Podemos dizer que o BSC é um conjunto equilibrado de medidas que se orientam 

para os resultados mais prioritários da organização, permitindo o desdobramento da 

estratégia em resultados mensuráveis e o seu acompanhamento através de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Metodologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Robert_Kaplan
http://pt.wikipedia.org/wiki/Robert_Kaplan
http://pt.wikipedia.org/wiki/David_Norton
http://pt.wikipedia.org/wiki/Modelo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gest%C3%A3o_estrat%C3%A9gica
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indicadores e metas (Cabral, 2012). Posteriormente a metodologia foi adaptada pela 

NEXUCs (Cabral et al. 2012) para medir o desempenho de Unidades de 

Conservação no Brasil. Desta forma, podemos dizer que o BSC do PNSL é o 

conjunto consistente de atividades, indicadores, metas e prazos propostos como 

desdobramentos dos objetivos estratégicos. 

Mapa Estratégico: Uma das ferramentas mais utilizadas na metodologia do BSC. 

Representação gráfica que demonstra a aposta estratégica ilustrando as relações de 

causa e efeito entre os diferentes objetivos e perspectivas (Kaplan & Norton, 2004). 

Podemos dizer que esta é uma ferramenta de comunicação que representa o 

conjunto equilibrado e integrado de objetivos estratégicos (Cabral et. al, 2012). 

 

4. RESULTADOS ALCANÇADOS: 

 

4.1 Ciclo 2011-2012: 

 

A construção do planejamento 2011-2012 foi iniciada com um levantamento das 

principais dificuldades encontradas pela equipe recém-chegada (Tabela 1). Esta 

análise baseou a aposta estratégica para a Fase 1.  

 

Falta de estrutura física adequada para realização do trabalho administrativo 

Falta de equipamentos, como computadores, máquinas fotográficas e GPS 

Falta de viatura do órgão e de contrato de fornecimento de combustível 

Falta de estrutura física na UC 

Distância da UC em relação à sede dos municípios de Una e Ilhéus 

Acesso difícil dentro da UC 

Situação fundiária complexa 

Pouca informação disponível sobre a área 

Pouco conhecimento da equipe sobre a região e a área do Parque 

Ausência de recursos de compensação ambiental para regularização fundiária 

Desconhecimento e/ou falta de entendimento da população local sobre o Parque 

Péssimas condições de vida da população local, municípios com baixo IDH 

Pouca presença do poder público na região 

 
Tabela 1: Principais dificuldades encontradas pela equipe no início de 2011 

 

Ficou claro que a UC precisava prioritariamente de um escritório/sede 

administrativa, localizado de modo a facilitar o acesso dos usuários (em especial os 
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moradores do Parque), e devidamente estruturado (móveis, equipamentos, e demais 

contratos essenciais), garantindo que o trabalho administrativo pudesse ser feito 

com qualidade. Além disso, seria necessário providenciar com urgência uma viatura 

e o combustível necessário, pois sem ela, o trabalho de campo ficaria inviabilizado. 

Deste modo, podemos dizer que a parte administrativa/operacional foi claramente 

identificada como uma prioridade. Logo, viabilizar a estrutura administrativa foi 

elencada como um dos principais objetivos estratégicos da Fase 1.  

Havia ainda muita falta de informação para os moradores locais, especialmente 

no que se dizia respeito aos limites da UC, os direitos e deveres dos moradores, e o 

principalmente de como é conduzido o processo de regularização fundiária. Também 

foi identificado que havia muita “contra-informação” sendo divulgada, em especial no 

município de Arataca, onde a criação da UC enfrentou maior resistência, a ponto de 

se formar uma situação de conflito. Ficou claro que havia uma grande necessidade 

de realizar uma melhor divulgação do PNSL na região, com a realização de 

reuniões, identificação das principais lideranças, elaboração de material de 

divulgação e visitas às propriedades. A necessidade de sinalizar os principais 

acessos o mais rápido possível também foi identificada como uma ação prioritária. 

Deste modo, a consolidação territorial foi elencada como outra linha prioritária para a 

Fase 1. Apesar da UC estar desenvolvendo outros processos (como a liberação de 

autorizações de pesquisa e licenciamento, proteção e o monitoramento de 

queimadas), os mesmos não foram considerados estratégicos para o momento. Com 

as prioridades definidas, a equipe estabeleceu algumas metas gerais para a Fase 1. 

Também se discutiu um cenário futuro adequado, num horizonte de 5 anos. É 

importante ressaltar que até este momento, nenhum servidor havia sequer visitado a 

área do Parque Nacional, ou seja, o conhecimento da equipe sobre sua área de 

atuação ainda era incipiente, e isto foi identificado como uma dificuldade, de modo 

que também foi considerado prioritário o levantamento de informações sobre o PNSL 

e os municípios afetados. 

Com base nestas análises, optou-se por elaborar um mapa estratégico 

relativamente simples, com poucos objetivos estratégicos, e de caráter 

extremamente operacional (Figura 6). 
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Figura 6: Mapa Estratégico 2011, Fase 1 

 

Em janeiro de 2012, foi realizado o primeiro giro do PDCA, com a avaliação dos 

indicadores medidos, das metas previamente estabelecidas e da execução das 

atividades planejadas. Este foi o primeiro momento de análise crítica do 

planejamento estratégico do PNSL. Também foi o momento em que foi 

compartilhado, com uma analista ambiental recém chegada à UC, a metodologia que 

estava sendo utilizada, de modo a inserir a servidora nas discussões e no 

monitoramento para 2012. A mesma se mostrou interessada, solicitando o 

compartilhamento de materiais utilizados no PGR/ARPA, e aderiu sem problemas ao 

planejamento estratégico. 

Naquela ocasião, foi avaliado que modo geral, apesar das limitações e 

dificuldades encontradas, o PNSL conseguiu avançar em algumas das metas 

estipuladas em no ano anterior. Por outro lado, muitas atividades não foram sequer 

executadas por problemas de diversas naturezas. Algumas das metas acabaram se 
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mostrando inviáveis, pois durante o ano de 2011 aumentou consideravelmente o 

conhecimento da equipe sobre a realidade local. Quando o Planejamento foi feito em 

2011, os servidores sequer haviam ido pela primeira vez à UC. Deste modo, várias 

metas foram revistas para 2012. 

Com relação à Administração, graças ao cumprimento de um TAC (formalizado 

entre MPF, ICMBio e um grande hotel da região) e o apoio da DIPLAN, houve 

considerável avanço na aquisição de bens permanentes, com 13 itens adicionados 

ao patrimônio da UC, muitos deles indispensáveis para a realização das atividades 

de campo, como a viatura 4x4, aparelhos de GPS e máquinas fotográficas. Também 

foi adquirido um computador com configuração para rodar softwares de 

geoprocessamento, fundamental para os avanços do Programa de Consolidação de 

Territorial. A gerência da UC buscou ativamente um local adequado para a 

realização das tarefas administrativas, e iniciou a articulação de parcerias com 

instituições locais. Já em fins de 2011, o PNSL tinha a previsão real de conseguir um 

escritório administrativo na Superintendência da CEPLAC em Ilhéus, apesar da falta 

de avanços na formalização da parceria. Também havia a previsão de se obter o 

mobiliário, tendo em vista as diversas consultas realizadas pela DIPLAN em 2011, e 

os pedidos encaminhados via memorando para Brasília. Com este cenário em 

mente, estipulou-se que as prioridades do Programa de Administração em 2012 

seriam a articulação e formalização de parcerias junto não apenas à CEPLAC, mas 

também ao IESB e UESC, parceiros importantes e com os quais o PNSL já 

começava a realizar atividades e trocar informações e apoio mútuo. Também seria 

uma prioridade buscar viabilizar os contratos que se fariam necessários para o 

funcionamento do escritório (telefone, internet, luz, vigilância). Também foi 

considerado prioritária a identificação de estruturas de apoio em propriedades 

localizadas dentro dos limites do PNSL, além de tentar viabilizar a vinda de novos 

servidores. 

Na consolidação Territorial, a maior dificuldade encontrada em 2011 foi por conta 

da disponibilidade da viatura, o que só ocorreu em agosto, inviabilizando as 

atividades do primeiro semestre. As primeiras expedições à UC deixaram claras as 

dificuldades de acesso, e a baixa qualidade do levantamento fundiário feito em 2005, 

de modo que mesmo o número total de propriedades dentro dos limites da UC ainda 

é desconhecido, assim como o número de moradores. As poucas visitas 

consideradas nos resultados foram feitas aos donos das propriedades onde foram 
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instaladas as placas de sinalização. Por outro lado, houveram avanços na meta da 

sinalização, e hoje podemos dizer que os principais acessos ao PNSL estão 

sinalizados, com 11 placas instaladas em estradas de acesso à UC. Também foi 

cumprida a meta de conseguir um servidor especialista em geoprocessamento e 

regularização fundiária, com a chegada da analista ambiental Sheila Rancura, vinda 

da Coordenação Geral de Consolidação de Limites. O conhecimento da equipe 

sobre a UC também aumentou muito, por conta das expedições de monitoramento, 

levantamentos biblioigráficos, e troca de informações com parceiros de outras 

instituições e moradores locais.  

A falta de previsão de recursos para regularização fundiária também nos fez 

repensar as metas de formalização dos processos de indenização. As atividades de 

campo voltadas ao cadastro de moradores, ao levantamento fundiário, e a realização 

de reuniões de divulgação, foram elencadas como as prioridades da consolidação 

territorial para 2012. 

Ficou claro que nosso Mapa Estratégico não era tão estratégico assim, servindo 

basicamente como uma referencia de ações críticas a serem executadas com 

urgência, refletindo mais nas condições de trabalho do que na qualidade da gestão e 

dos seus resultados. Discutimos modificações e melhorias nos objetivos 

estratégicos, e consideramos adicionar mais dois objetivos, que na visão da equipe 

poderiam começar a ser trabalhados em 2012 juntamente com as atividades já 

planejadas, de modo a maximizar o esforço de campo. Adicionamos ao mapa 

estratégico um objetivo relacionado ao processo Gestão Participativa, e outro 

voltado à formalização de um Programa de Voluntariado (Figura 7) 
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Figura 7: Mapa estratégico Fase 1 – 2012 

 

No decorrer do ano de 2012, a UC se deparou com novos obstáculos e desafios, 

mas deu continuidade às ações em andamento, e também ao monitoramento da 

gestão. Em maio, com o início de funcionamento do SIGE, iniciou-se a medição de 

indicadores diferentes dos que constavam no BSC da Fase 1, o que deixou clara a 

necessidade de alinhar as duas ferramentas de monitoramento. Em dezembro deste 

ano, os 3 servidores da UC se reuniram em uma oficina de planejamento (Figura 8), 

onde mais uma vez os resultados e metas dos indicadores medidos foram 

confrontados (Anexos 1 e 2). Partiu-se então para uma avaliação geral do ano, num 

momento de rica discussão entre os membros da equipe gestora, onde se criticou de 

forma construtiva o desempenho da UC no ano e os obstáculos encontrados. 
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Figura 8: Equipe do PNSL reunida, Oficina de Planejamento Estratégico-PNSL 

 

O ano de 2012 foi marcado pela realização de diversas reuniões de divulgação e 

sensibilização, e foi elaborado e distribuído material de divulgação (folder), resultado 

do Projeto Aliança das Águas, financiado pela Fundação Boticário e executado em 

parceria pela UESC, IESB e ICMBio, que financiou a logística de alimentação para 

estes eventos. As reuniões foram realizadas nas sedes dos municípios de São José 

da Vitória, Uma e Arataca, em 4 assentamentos localizados na ZA, e em duas 

comunidades vizinhas ao Parque. A apresentação consistia em apresentar o Parque 

à comunidade local, seus objetivos e limites, e especialmente explicar o processo de 

regularização fundiária, orientando os moradores de seus direitos e deveres, e 

combatendo a campanha “anti-parque” na região, principalmente nas sedes 

municipais.  

Estas reuniões também serviram como marco zero para a criação do Conselho 

Consultivo do PNSL, tendo em vista que os principais atores locais foram 

identificados e convidados para participar destas reuniões, onde também, foi exposto 

o que é um Conselho Gestor, como se dá seu funcionamento, e foi feita uma 

primeira consulta às principais lideranças sobre o interesse em participar deste 

processo. As reuniões entretanto começaram bem depois do início planejado no 
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cronograma inicial (a primeira ocorreu apenas em julho), o que acabou atrasando a 

criação do Conselho Consultivo. Entretanto, as reuniões foram muito proveitosas, 

pelas informações compartilhadas e por diminuir a distância entre equipe gestora e a 

comunidade local. 

Ainda na Consolidação Territorial, foram instaladas mais duas placas de 

sinalização em acessos do PNSL. Também foi constatado (com grande surpresa) 

que todas as outras 11 placas instaladas em 2011 continuavam em perfeito estado 

nos locais originalmente escolhidos. As mesmas causaram grande polêmica, como 

já era esperado, por conta do mau-entendimento de sua função, o que também foi 

usado para alimentar a “contra-informação” na região. Por outro lado, cumpriram seu 

papel de sinalização e divulgação, e podem ser consideradas um marco da presença 

do poder público na região. As visitas às propriedades para levantar mais 

informações e iniciar um cadastro de moradores não ocorreram como planejado, por 

conta de fatores diversos, como equipe reduzida, cortes no combustível que 

ocorreram no segundo semestre, envolvimento da equipe em outras atividades, e 

principalmente, falta de organização nas agendas. 

No campo adimistrativo, a formalização da parceria com a CEPLAC simplesmente 

ficou paralisada, uma vez que o jurídico da CEPLAC não reconhece o Termo de 

Reciprocidade como instrumento de parceria. Além disso, os responsáveis técnicos 

da Ceplac delegados para construir este instrumento junto com o ICMBio 

simplesmente não tiveram interesse de participar do processo. Entretanto, o 

Superintendente da CEPLAC em Ilhéus permitiu nossa instalação, de modo que 

finalmente conseguimos um local para servir como sede administrativa. A Ceplac 

também disponibilizou a vigilância, luz, limpeza e internet. Infelizmente, o local 

passou a maior parte do ano servindo como depósito, tendo em vista que os móveis 

solicitados repetidamente desde 2011 nunca nos foram encaminhados, inclusive as 

cadeiras. Tal situação causou o fechamento do escritório durante a maior parte do 

ano, o que obrigou a equipe a continuar utilizando o espaço da sede da Rebio de 

Una. Cansados da falta de atenção da sede para este expediente, a gerência da UC 

buscou ajuda do Parque Nacional Marinho de Abrolhos, que doou no início de 2013 

os móveis necessários. Enquanto isso, o ICMBio iniciou a instalação de um aparelho 

Voip (ainda não concluída), o que certamente não era a solução mais adequada 

para o problema de telefonia na UC. O fato é que, apesar da falta de uma linha 

telefônica fixa, o escritório finalmente terá condições mínimas de atender ao público 
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e ser utilizado nas tarefas administrativas. Portanto podemos dizer que uma das 

principais metas da Fase 1 foi alcançada, embora com alguns meses de atraso. 

Outras parcerias também não foram formalizadas, novamente por uma certa 

inércia das instituições parceiras. Iniciou-se a construção de uma minuta de Termo 

de Reciprocidade com o IESB e o Instituto Cabruca, mas os planos de trabalho 

seguem sendo discutidos. Apesar de ainda informais, estas parcerias mostraram 

resultados em 2012, com o encaminhamento de diversos projetos para agências 

financiadoras, onde o PNSL entrou como instituição parceira. Ao todo, foram 

encaminhados 5 projetos, e dois deles aprovados: “Aliança para as águas” – 

IESB/UESC/ICMBio e “Terra verde” – Instituto Cabruca/ICMBio. Estes projetos 

contribuíram com a logística de algumas atividades da gestão do PNSL, além de 

gerar ainda mais conhecimento sobre a UC. Infelizmente, ficamos longe das metas 

estipuladas (tanto na Fase 1 quanto no SIGE) com relação a formalização das 

parcerias, e este resultado serve como sinal de alerta para a gerência da UC que 

este objetivo deve receber mais atenção no próximo ano. 

Também foi formalizado o Programa de Voluntariado do PNSL, outra meta 

estipulada para o ano, e que permitirá um aumento na mão de obra da UC, tendo em 

vista a possibilidade de se captar estagiários para ajudar nas atividades de campo, 

em especial a realização de diagnósticos fundiários e no apoio às atividades de 

divulgação e gestão participativa. 

  

4.2 Análise crítica – Fase 1 

 

A análise crítica da Fase 1, à luz dos indicadores medidos, foi o primeiro passo 

para o planejamento estratégico que é foco deste trabalho, ou seja, o Ciclo 2013-

2017, ou Fase 2. 

Foi levantada uma tabela onde tentamos avaliar o alcance das metas gerais da 

Fase 1. (Tabela 2) e a execução das atividades (Tabela 3). As atividades críticas de 

sucesso tiveram sua execução avaliada em boa, média ou ruim. Também foi 

avaliado se as metas gerais foram alcançadas, e a viabilidade das mesmas foi 

debatida. Na consolidação territorial, houve avanço na divulgação e sinalização da 

UC, porém o resultado foi ruim na regularização fundiária, com poucas visitas 

realizadas e poucos processos abertos. Estas duas metas gerais se mostraram 

inviáveis já no giro do PDCA em 2011. Também não houve avanço na demarcação 
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da UC. Na parte administrativa, os resultados foram bons, apesar de aquém do 

esperado na foamalização de parcerias, apesar de intensa articulação e esforço. Os 

demais objetivos e metas gerais tiveram boa execução, apesar de algumas metas 

gerais não terem sido alcançadas, como a criação do Conselho Consultivo até final 

de 2012, e a captação de voluntários. 

 

 

Metas Metas alcançadas no fim da Fase 1? 

CONSOLIDAÇÃO TERRITORIAL 

Visitar 100% das propriedades em 01 ano NÃO (INVIÁVEL) 

Demarcar os limites da UC em 02 anos NÃO 

Sinalizar 100% dos principais acessos à UC em 02 anos SIM 

Viabilizar pelo menos 01 expedição por semestre SIM 

Viabilizar pelo menos 01 sobrevôo por semestre NÃO 

Formalizar 100% dos processos fundiários de terras privadas em 02 anos NÃO (INVIÁVEL) 

Elaborar página de divulgação da UC na internet em 01 ano Parcialmente 

ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO 

Viabilizar um escritório em Ilhéus ou Itabuna até o fim de 2011 SIM 

Garantir a chegada dos equipamentos do TAC em 06 meses SIM 

Viabilizar todos os contratos essenciais até fim de 2012 Parcialmente 

Buscar 01 Analista Ambiental com experiência em GEO e consolidação em 01 ano SIM 

Viabilizar pelo menos 01 instrumento de parceria em 01 ano NÃO 

Implantar o painel Gestão à Vista até final de 2011 SIM 

DEMAIS PROCESSOS - Adicionados após o primeiro giro do PDCA 

Desmatamento zero no interior do PNSL em 2012 SIM 

Formalizar parceria com a UESC até final de 2012 NÃO 

Manter/aumentar a quantidade de pesquisas autorizadas em 2012 SIM 

Emitir 100% dos pareceres no prazo em 2012 NÃO 

Portaria do CC publicada até final de 2012 NÃO 

Programa de voluntariado formalizado até final de 2012 SIM 

Captar 4 voluntários até o final de 2012 NÃO 

 

Tabela 2: Avaliação das metas gerais da Fase 1. 
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Atividades e fatores críticos de sucesso Avaliação execução 

CONSOLIDAÇÃO TERRITORIAL 

Realizar visitas de Sensibilização Ruim 

Demarcar e sinalizar a UC Razoável 

Realizar levantamento fundiário atual Ruim 

Divulgar a UC e seus limites para a população local Boa 

Aumentar o conhecimento da equipe gestora sobre a UC e sua ZA Boa 

ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO 

Dotar a UC de infra-estrutura administrativa básica Boa 

Dotar a UC de bens e equipamentos básicos Boa 

Viabilizar parcerias Razoável 

DEMAIS PROCESSOS - Adicionados após o primeiro giro do PDCA 

Monitorar queimadas e focos de incêndio Boa 

Aumentar a quantidade de pesquisas na UC Boa 

Criar o Conselho Consultivo da UC Boa 

Emitir pareceres no prazo Razoável 

Formalizar o Programa de Voluntariado Boa 

 

Tabela 3: Avaliação das atividades consideradas críticas na Fase 1 

 

Na tabela 4, é apresentada uma avaliação mais robusta, no caso, a análise do 

desempenho dos objetivos estratégicos e dos resultados para os indicadores 

constantes no BSC Fase 1. A maioria dos objetivos estratégicos foram considerados 

como tendo desempenho bom ou médio no ciclo 2011-2012. O objetivo “Promover a 

regularização fundiária” foi o único avaliado como tendo desempenho ruim, em 

virtude das poucas atividades executadas e também com resultados fracos nos 

indicadores. Apesar do resultado ruim no número de visitas realizadas, a equipe 

considerou que o objetivo “Aumentar o conhecimento sobre a UC” foi um dos que se 

teve mais avanços, por conta do grande aumento no número de pesquisas 

realizadas e por toda a informação levantada durante o processo de planejamento e 

execução das reuniões de sensibilização. Estas reuniões também foram 

responsáveis pelos bons resultados dos indicadores do objetivo “Melhorar a imagem 

do PNSL junto à população afetada”.  
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Promover a consolidação territorial MÉDIO 

Número de placas de sinalização instaladas BOM 

% dos limites do PNSL demarcados RUIM 

Melhorar a imagem do PNSL junto à 
população afetada BOM 

N de materiais de divulgação produzidos MÉDIO 

N de reuniões de divulgação MÉDIO 

N de participantes das reuniões de divulgação BOM 

Criar e gerenciar o Conselho Consultivo MÉDIO N de reuniões de formação do Conselho MÉDIO 

Promover a regularização fundiária RUIM 

N de processos de indenização abertos RUIM 

N de famílias cadastradas RUIM 

Viabilizar capacitações para a equipe MÉDIO N de cursos concluídos MÉDIO 

Aumentar o conhecimento da equipe 
sobre a Unidade BOM 

N de propriedades visitadas RUIM 

% de pareceres emitidos no prazo MÉDIO 

N de pesquisas autorizadas BOM 

N de focos de incêndio identificados BOM 

N de expedições de monitoramento BOM 

Garantir os contratos essenciais MÉDIO N de contratos essenciais garantidos BOM 

Buscar a formalização de parcerias MÉDIO 

N participações em projetos elaborados BOM 

N de parcerias formalizadas RUIM 

Formalizar um Programa de 
Voluntariaod MÉDIO N de voluntários recebidos RUIM 

Garantir a infra estrutura básica MÉDIO N de bens patrimoniados na UC BOM 

 

Tabela 4: Avaliação do desempenho dos objetivos estratégicos e dos indicadores 

do BSC Fase 1. 

 

Já a tabela 5 representa a avaliação dos indicadores do SIGE. Apesar do 

monitoramento institucional só ter iniciado em 2012, tivemos o cuidado de adicionar 

os dados que puderam ser resgatados relativos aos anos de 2010 e 2011. Foram 

avaliados todos os oito indicadores de desempenho medidos pelo PNSL (ou seja, 

com metas institucionais negociadas com a CR7 e as Coordenações ds 

macroprocessos na sede em Brasília), mas também optou-se por avaliar os 

resultados de outros quatro indicadores de acompanhamento (sem metas fixadas 

pela administração central), num universo de dezoito monitorados pela UC no SIGE. 

Avaliou-se também se eles eram interessantes a ponto de serem aproveitados no 

BSC da Fase 2, e se seriam necessárias modificações para haver o necessário 

alinhamento entre o planejamento estratégico do PNSL e o do ICMBio.  
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Indicadores de desempenho (com metas negociadas) Avaliação 

% de solicitações de pesquisa analisadas no prazo BOA 

N de pesquisas autorizadas * BOM 

N de reuniões de EA e sensibilização * BOM 

N de pessoas capacitadas em eventos de sensibilização* BOM 

% área queimada no interior da UC BOM 

N de dias de fiscalização em campo RUIM 

N parcerias institucionais formalizadas* RUIM 

N painéis gestão à vista implantados BOM 

Indicadores de acompanhamdento (sem metas)   

N de pesquisas realizadas BOM # 

N de alunos e auxiliares envolvidos em pesquisa BOM # 

N de autorizações diretas concedidas BOM 

N de pesquisas socioambientais autorizadas BOM 

 

Tabela 5: Avaliação do desempenho do PNSL cumprimento das metas 
institucionais. Indicadores já monitorados no BSC Fase 1 estão acompanhados de *. 
Indicadores considerados difíceis de serem monitorados estão acompanhados de #. 

 

Dos oito indicadores de desempenho, somente dois (”Número de parcerias 

formalizadas” e “Número de dias de atividade de fiscalização”) não atingiram as 

metas fixadas. Os demais indicadores de desempenho tiveram resultado muito bom, 

especialmente nos processos de pesquisa e gestão participativa. O resultado ruim 

na formalização de parcerias foi bastante lamentado, pois a meta não era audaciosa, 

e apesar de se ter dispensado considerável esforço na articulação junto às 

instituições parceiras, não se obteve resultado. A meta de fiscalização foi imposta na 

negociação de metas pela Coordenação Geral de Proteção. Infelizmente, com 

recursos limitados, e considerando a aposta estratégica que não priorizou este 

processo no ciclo 2011-2012, estas atividades foram deixadas de lado, e em 

momento algum a gestão do PNSL buscou alcançar a meta fixada. Os bons 

resultados no indicador “% de área queimada no interior da UC” são provavelmente 

reflexos das condições climáticas da região, bastante úmida se comparada com 

outras áreas próximas no sul da Bahia, por conta da altitude e altos índices 

pluviométricos, e não de um esforço de proteção e controle. 

Com relação aos indicadores de acompanhamento, considerou-se que todos 

tiveram bom desempenho, entretanto, dois deles (“N de pesquisas em andamento” e 

“N de alunos e auxiliares envolvidos em pesquisa”) foram considerados difíceis de 

serem medidos, uma vez que por falta de estrutura na UC, não há um controle 
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efetivo sobre a entrada e saída de pesquisadores, de modo que os resultados destes 

indicadores estão provavelmente subestimados. 

Avaliou-se também a adequação destes indicadores com relação ao BSC Fase 1. 

Dos 12 indicadores avaliados, cinco já eram monitorados no BSC da Fase 1, e 

destes, apenas um é de acompanhamento. Considerou-se que todos os indicadores 

eram apropriados e poderiam ser utilizados no BSC da Fase 2, de modo que pode-

se dizer que o planejamento da UC já estava alinhado ao planejamento estratégico 

da Instituição. A única exceção seria o número de painéis gestão à vista, que na 

visão da equipe não é um indicador relevante, uma vez que desde janeiro de 2012 o 

painel do PNSL já estava exposto.  

 

4.3 Processo de planejamento Fase 2 

 

Uma vez avaliados o planejamento e os resultados obtidos no ciclo 2011-2012, 

iniciou-se o planejamento estratégico da Fase 2, com um horizonte de cinco anos 

(ciclo 2013-2017). Este processo se deu no segundo dia da oficina realizada em 

dezembro de 2012 com a equipe do PNSL.  

Foi realizada nova análise ambiental, desta vez preocupada não apenas com as 

dificuldades encontradas, mas também com as oportunidades identificadas. Foi 

utilizada como ferramenta a matriz FOFA, de modo a identificar os principais fatores 

externos e internos que afetam a gestão da UC. Em seguida, no universo de fatores 

levantados, foram escolhidos os 3 mais críticos nas quatro categorias (Fraquezas, 

ameaças, fortalezas e oportunidades). O resultado desta análise está na tabela 6. 
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Ambiente EXTERNO Ambiente INTERNO 

Ameaças Pontos Fracos 

Conflitos fomentados por lideranças locais Falta de infra estrutura/administrativa 

Falta de conhecimentos da pop local sobre a UC Falta de infra na UC 

Empreendimentos impactantes no entorno Falta de recursos p/ reg. fund. 

Ameaças à segurança e intimidações Falta de RH 

Manipulação ideológica Demora nos trâmites - inoperância 

Prática da caça e retirada de madeira Processos não estarem mapeados 

Desvalorização da conservação da natureza 
Falta de orientações quanto ao procedimento 

de comp. reserva legal 

Falta de estrutura local para o turismo Falta de ações de proteção da UC 

Dificuldade de acesso   

Oportunidade Pontos Fortes 

Parcerias locais (ONGs, prefeituras, OP) Competência da equipe 

Voluntários Apoio das outras Ucs do masaico 

Projetos e editais (fonte externa de $$$) Aprendizado com os colegas 

Interesse dos atores locais em participar das 
discussões 

Estrutura mínima já disponível (RH, equip. 
viatura, contratos de combustível e office) 

Adquirir mais conhecimentos   

Cabruca como alternativa a ser incentivada   

Interesse no desenvolvimento do turismo   

Presença de instituições de ensino superior   

Presença de instituições com experiência em 
produção agroecológica   

 

Tabela 6: Análise ambiental para subsidiar o planejamento do ciclo 2013-2017. 

 

A seguir iniciou-se mais uma rica discussão sobre a Visão Compartilhada pelos 

membros da equipe, tendo em mãos o resultado da Matriz FOFA e a avaliação 

crítica feita sobre a Fase 1. Buscou-se contextualizar as diretrizes institucionais, a 

realidade de recursos disponíveis, o cenário sócio-econômico-político da região e os 

objetivos da UC constantes no decreto de criação. Foram readequados e 

referendados pela equipe a Missão, os Valores e a Visão de Futuro do PNSL num 

horizonte de 5 anos, expostos à seguir. 
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Missão: Garantir a preservação da sua biodiversidade e recursos hídricos, 

contribuindo para o desenvolvimento socioambiental da região.  

 

Valores: Honestidade, Ética, Transparência, Respeito, Iniciativa, Organização, 

Diálogo, Comprometimento, Responsabilidade. 

 

Visão de Futuro: Ser uma unidade estruturada, valorizando a educação 

ambiental, a pesquisa científica, o ecoturismo e a participação social como 

instrumentos de conservação e desenvolvimento local. 

 

Com a Visão Compartilhada definida, os membros da equipe utilizaram a Visão de 

Futuro e a Missão para definir os novos objetivos estratégicos que guiariam a 

construção do Mapa Estratégico do PNSL e do BSC da Fase 2. Além disso, foi feita 

uma análise dos fatores críticos de sucesso que configurariam um cenário ideal para 

que a Visão de Futuro pudesse ser alcançada. Tabela 7. Esta análise buscou avaliar 

se a equipe acreditava que seria possível atingir as condições listadas. Em seguida, 

avaliou-se a criticidade destes fatores, e o tempo necessário para que eles fossem 

atingidos. O final deste processo de análises e discussões entre os membros da 

equipe resultou no Mapa Estratégico Fase 2, que está ilustrado na Figura 9. 

 

Cenário ideal até 2017 Possível? Criticidade  Tempo 

Estrutura adminstrativa mínima em Ilhéus ou Itabuna SIM ALTA POUCO 

UC 100% demarcada, 100% dos principais acessos sinalizados SIM MÉDIA MÉDIO 

100% do levantamento fundiário concluído NÃO ALTA MUITO 

UC com portarias/guaritas nos principais acessos NÃO BAIXA MUITO 

Sede administrativa, alojamento e centro de visitantes na UC NÃO ALTA MUITO 

Conselho consultivo formado SIM ALTA POUCO 

Planos de Uso Público e Proteção concluídos SIM ALTA MÉDIO 

Processo do Plano de manejo iniciado SIM ALTA MÉDIO 

100% dos processos de regularização fundiária formalizados NÃO BAIXA ALTO 

100% dos termos de compromisso assinados NÃO MÉDIA ALTO 

100 % dos moradores cadastrados NÃO ALTA ALTO 

 

Tabela 7: Análise do cenário ideal ao final do horizonte de cinco anos, e dos 
fatores críticos de sucesso. 
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Figura 9: Mapa Estratégico PNSL Fase 2 (Ciclo 2013-2017). 

 

Sobre o processo de construção, a equipe optou por tentar produzir um mapa 

mais estratégico do que operacional, e consequentemente mais ousado, tendo em 

vista que após dois anos desde a criação da UC, alguns marcos referenciais (ex: 

Plano de Manejo) e desafios mais complexos (ex: implantação do uso público e 

fomento da atividade turística na região) deveriam finalmente ser encarados. Apesar 

de alguns gargalos terem afetado a execução de algumas atividades da Fase 1 (Ex. 

Como captar voluntários se a UC não possui um escritório em condições de recebe-

los, nem uma estrutura física na UC?), e mesmo sabendo que alguns deles ainda 

não têm previsão para serem resolvidos, optou-se por incluir estes objetivos, nem 

que para servir como “Norte estratégico”, de modo a serem efetivamente trabalhados 

quando as condições permitissem. 

Em relação ao Mapa Estratégico Fase 1, podemos dizer que o número de 

objetivos estratégicos aumentou consideravelmente (de 10 para 16 objetivos 

estratégicos), o que é reflexo dos avanços dos últimos anos, que permitiram uma 

maior condição de se buscar as metas e o cumprimento destes objetivos. O aumento 
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no número de objetivos estratégicos também acarretou um óbvio aumento no 

número de indicadores monitorados no futuro BSC, o que definitivamente aumentará 

o esforço do monitoramento da gestão.  

De modo geral, o novo Mapa Estratégico mostra que a aposta estratégica da UC 

mantém a atenção aos processos relacionados à gestão territorial e à 

administração/operacionalização. Os processos de pesquisa e proteção passaram a 

possuir objetivos estratégicos próprios, e finalmente puderam ser identificados no 

instrumento. Muitos objetivos considerados “operacionais” na Fase 1 continuam 

presentes no planejamento, mas optou-se por transformá-los em atividades dentro 

de outros objetivos, e portanto constantes no BSC Fase 2 (ex: “Criar o Conselho 

Consultivo” passou a ser uma atividade dentro do novo objetivo estratégico 

“implantar e garantir o bom funcionamento do Conselho Consultivo”). Com o 

Programa de Voluntariado formalizado, ele deixa de ser um objetivo estratégico, e se 

adicionou a atividade “Captar voluntários” a alguns dos novos objetivos, onde a mão 

de obra voluntária poderá ser utilizada, como no caso daqueles voltados à gestão 

participativa, divulgação, pesquisa e consolidação territorial. Basicamente todos os 

objetivos estratégicos foram readequados, com exceção de dois, ambos na 

perspectiva do aprendizado: “Aumentar o conhecimento da equipe sobre a UC” e 

“Viabilizar capacitações”, esta última agora focada não apenas em 

geoprocessamento e SIG, mas também em outros dois processos que foram 

considerados fundamentais pela equipe, no caso o uso público e a gestão 

participativa. 

Com relação ao uso público e visitação, este é um dos processos mais 

importantes em um Parque Nacional. Entretanto, a equipe optou por deixar objetivos 

relacionados ao tema de fora. Os motivos: 1- O fato de ainda não haver na região 

uma forte demanda para início da visitação no PNSL, nem estrutura mínima nas 

sedes municipais próximas para apoio à atividade turística; 2- A maior parte dos 

atrativos ainda não foram identificados, e um Plano de Uso Público sequer começou 

a ser discutido (embora possamos dizer que este assunto é tratado pelo objetivo “ 

Elaborar Plano de Manejo e demais planos propostos”); 3- A total incapacidade da 

equipe da UC em efetivamente controlar o acesso à UC, atualmente e num futuro 

médio prazo, considerando os gargalos existentes e os recursos escassos 

disponíveis. A falta de infra-estrutura física na UC (e a total falta de previsão que isto 

seja providenciado à curto prazo) torna difícil se pensar em implantar uma visitação 
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controlada na UC em um futuro próximo.  

Com relação à proteção e fiscalização, é entendimento da equipe que a mesma 

não possui “pernas” e condições para efetivamente alcançar os objetivos 

estratégicos relacionados ao tema. Sendo assim, a aposta estratégica do PNSL foca 

mais em outros objetivos considerados prioritários, uma vez que não é possível fazer 

tudo com a devida qualidade. Sendo assim, optou-se por abordagens de divulgação, 

orientação e sensibilização, além de se buscar consolidar rapidamente a gestão 

participativa, em especial para diminuir os conflitos que surgiram na região com a 

criação da UC. Em outras palavras, optou-se no primeiro momento por uma 

estratégia de “informar de multar”. A equipe considerou também que este momento 

ainda não passou, e não se quer correr o risco de agravar a situação de conflito. 

Além disso, a UC manteve praticamente intacta a cobertura vegetal após sua 

criação, e nestes dois anos, houve apenas um foco de incêndio em seu interior, mas 

segundo averiguado, em área de capoeira recente, e em área menor que 1 ha. Ou 

seja, a realização de operações de fiscalização, em face das outras atividades, ainda 

não foi considerada prioritária para a gestão da UC em curto prazo. Porém, a 

proteção é considerada por todos os membros da equipe como um dos processos-

chave num Parque Nacional, e o tema está presente em um dos principais objetivos 

estratégicos na perspectiva do ambiente/sociedade da Fase 2 “Garantir a integridade 

da biodiversidade e recursos hídricos”. Entretanto, inicialmente a equipe definiu que 

os únicos indicadores que seriam monitorados na Fase 2 sobre a temática proteção 

e fiscalização seriam aqueles que já estavam sendo monitorados anteriormente no 

BSC Fase 1 e SIGE.  

Uma vez que o Mapa Estratégico Fase 2 foi concluído, o mesmo foi considerado 

satisfatório e bem equilibrado pela equipe. Foi então feita uma divisão dos objetivos 

estratégicos entre a equipe gestora, com cada servidor se responsabilizando pelo 

desdobramento de três ou mais destes objetivos. Finalizada a primeira oficina, se 

fixou um prazo de 2 meses (até a segunda oficina marcada para fevereiro 2013) 

para que os desdobramentos fossem trabalhados. Escolheu-se como modelo de 

conjuntos consistentes o modelo disponibilizado na época da aplicação do PGR na 

Rebio Uatumã-AM, ilustrado no exemplo abaixo (Figura 10). 
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Figura 10: Exemplo da construção de desdobramento dos objetivos estratégicos. 
Os itens em amarelo foram sugestões, os itens em vermelho foram desconsiderados 
pela equipe. O modelo de formulário foi adaptado do disponibilizado durante o 
Programa PGR/ARPA/MMA. 
 

Em fevereiro de 2013, a equipe voltou a se reunir, para a construção do BSC 

Fase 2. Apesar da dificuldade em se trabalhar os desdobramentos durante o período 

de intervalo entre as oficinas, por conta de recessos de final de ano e férias, todos 

os objetivos estratégicos tiveram seu conjunto consistente de atividades, indicadores 

e metas trabalhados.  

Durante a oficina, cada membro da equipe apresentou para os demais os 

respectivos BSCs pelos quais ficaram responsáveis. Após a apresentação de cada 

BSC, os mesmos foram analisados e criticados pelo grupo. Praticamente todos os 

BSCs tiveram que passar por algum ajuste ou serem de alguma forma re-

adequados. Não foi possível para a equipe consolidar a versão final de todos eles a 

tempo de serem apresentados e discutidos neste trabalho. A figura 10 ilustra não 

apenas o modelo de formulário utilizado, mas também como se deu a análise dos 

desdobramentos. As principais discussões da equipe no desenvolvimento do BSC 

foram com relação à responsabilidade por certas atividades, as estratégias a serem 

utilizadas e principalmente a viabilidade das metas escolhidas. Mais uma vez foi um 

momento onde a equipe se debruçou sobre a realidade na qual está inserida e nas 
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limitações para desenvolvimento das atividades prioritárias.  

Ao final da atividade, foram montados dois painéis “Gestão à Vista”. Um, 

institucional (Figura 12), apenas com os indicadores do SIGE. O outro, em quadro de 

cortiça, com o mapa estratégico e indicadores atualizados do BSC Fase 2. 

 

 

Figura 11: Painel Gestão à Vista SIGE. 
 

Apesar do BSC Fase 2 ainda não ter sido consolidado até sua versão definitiva, 

foi esgotada na equipe a discussão sobre os indicadores que serão monitorados. A 

Tabela 8 ilustra o conjunto de 38 indicadores do BSC Fase 2. Além de 11 dos 12 

indicadores do SIGE que foram analisados previamente estarem presentes neste 

conjunto, continuam a ser monitorados 16 entre os 18 indicadores do BSC Fase 1. 
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Garantir a Conservação da biodiversidade e recursos 
hídricos 

Tornar a UC um patrimônio valorizado e reconhecido 
pela sociedade 

% de área desmatada no interior da UC (SIGE) N de materiais de divulgação produzidos 

N focos de incêndio 
N de citações positivas do PNSL em programas de rádio 

ou notícias N de dias de fiscalização (SIGE) 

  N de ações de sensibilização e EA realizadas (SIGE) 

Promover a consolidação territorial da UC 
Implantar e garantir o bom funcionamento do 

Conselho Consultivo 
 

N de placas de sinalização instaladas % de reuniões de Conselho com quórum 

% dos limites da UC demarcados N de reuniões de Formação do Conselho 

  N de encaminhamentos gerados 

Informar e atender de modo eficiente a população local Melhorar as condições para realização de pesquisas 

N de denúncias recebidas 

% de autorizações para pesquisa emitidas no prazo 

(SIGE) 
N de participantes em eventos de sensibilização e EA 

(SIGE) N de pesquisas realizadas (SIGE) 

% das solicitações respondidas por meio de orientação-
padrão 

N de pesquisadores e auxiliares envolvidos com pesquisa 
na UC (SIGE) 

N de propriedades visitadas   

Consolidar a gestão para resultados 
Elaborar Plano de Manejo englobando os demais 

planos propostos 
 

N de oficinas de monitoramento N de OPP realizadas 

  N de produtos relacionados ao PM entregues 

Consolidar na UC os procedimentos de Autorização 
para licenciamento 

Consolidar na UC os procedimentos de Regularização 
Fundiária 

N de autorizações diretas concedidas (SIGE) N de processos de indenização abertos 

N de pareceres emitidos N de famílias cadastradas 

 
N de Termos de Compromisso formalizados 

 % de imóveis incluídos corretamente na malha fundiária 

da UC   

Aumentar o conhecimento da equipe sobre a UC Gerenciar a informação na UC 

N de pesquisas autorizadas (SIGE) 
N de publicações relacionadas ao PNSL armazenadas 

digitalmente na UC N de pesquisas sócio ambientais autorizadas (SIGE) 

N de expedições de monitoramento 
N Documentos respondidos a partir de dados do SIG da 

UC 

Viabilizar capacitações com foco em Uso Público e 
Regularização Fundiária Garantir a infra estrutura física e administrativa básica 

N de cursos concluídos N de contratos essenciais garantidos 

Viabilizar e gerenciar recursos orçamentários e extra-

orçamentários 

Articular parcerias com prefeituras, organizações e 3o 

setor 

% recursos orçamentários executados N participações em projetos elaborados 

% de recursos extra-orçamentários executados N de parcerias formalizadas (SIGE) 

 

Tabela 8: Conjunto de indicadores medidos pelo BSC Fase 2 
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Com os indicadores definidos, optou-se por marcar uma terceira oficina, a ser 

realizada até o final do mês de abril de 2013, onde serão consolidados os 

formulários de desdobramento. Durante este período, os mesmos continuarão a 

serem trabalhados pelos responsáveis. Ainda assim, haverão mudanças na 

estratégia da UC, em especial com relação à responsabilidade por atividades e 

cumprimento de metas, uma vez que a UC recebeu no final de fevereiro de 2013, um 

novo analista ambiental. A presença de mais um servidor, num primeiro momento, 

não acarretará em mudanças no Mapa Estratégico, mas sim numa nova divisão de 

atividades e responsabilidades quanto ao cumprimento de metas. 

 

5. CONCLUSÕES 

 

Uma análise crítica do planejamento iniciado em 2011 parece apontar para bons 

resultados na área de divulgação da UC, pesquisa e gestão participatival, porém, os 

gargalos na parte de infra estrutura tiveram efeito em diversas atividades, em 

especial as atividades de campo e o atendimento ao público, em especial as 

populações afetadas. Algumas metas originalmente propostas se mostraram 

inviáveis, e o conhecimento da equipe sobre a UC ainda pode ser considerado 

incipiente. O Mapa Estratégico Fase 1 focava na operacionalização da UC, e esse 

caráter operacional criou objetivos estratégicos “fracos”. Estes continuam presentes 

no Mapa Estratégico Fase 2, mas agora como atividades dentro de novos objetivos 

prioritários. Ex: “Criar Conselho Consultivo”, “Atualizar levantamento fundiário nos 

limites da UC”, “Divulgar a UC”. Isso pode ser um indício que, apesar dos avanços, o 

cenário continua o mesmo, a maioria dos fatores críticos de sucesso não foram 

alcançados ainda, como mostra a Tabela 7. 

Apesar dos formulários de desdobramento dos objetivos estratégicos da Fase 2 

não terem sido consolidados até o fechamento deste trabalho, o conjunto de 

indicadores a serem monitorados no BSC Fase 2 já estão definidos. Apesar do 

número elevado (38) causar uma pequena preocupação quanto ao monitoramento, 

26 deles já são monitorados, e com o auxílio do SIGE, o tempo e esforço gastos no 

monitoramento não devem aumentar consideravelmente. 
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Finalizada a intervenção, o resultado foi considerado satisfatório pela equipe, 

principalmente com relação ao Mapa Estratégico, que pareceu equilibrar bem os 

objetivos e as perspectivas. As atividades serviram para propiciar momentos de 

intensa troca de críticas e informações entre os membros da equipe, auxiliando no 

amadurecimento da gestão da UC e oferecendo um direcionamento claro, além de 

ajudar a fortalecer a cultura.da organização. O grupo não pode atingir suas metas e 

atender sua missão a menos que haja um claro consenso sobre os meios pelos 

quais estas metas serão atingidas (Schein, 2007). Deste modo, o planejamento atua 

forte como um processo de “priorização”, ou seja, colocar as coisas em ordem para 

poder decidir o que deve ser feito e quando, o que Mitzberg (2010) se refere como 

“programação” no seu modelo de gestão.  

Apesar disso, o BSC Fase 2 continuará sendo trabalhado nos próximos meses. 

Os formulários de desdobramentos deverão ser discutidos antes de serem 

definitivamente serão referendados pela equipe. A chegada de um novo analista 

para compor o quadro de funcionários do Parque é apenas uma das surpresas – 

neste caso, boa - que acarretarão em futuras re-adequações no Planejamento 

Estratégico da UC. 

Espera-se também, que os formulários de desdobramento auxiliem na construção 

dos Planos de Trabalho Individuais, usados na avaliação de Gratificação por 

Desempenho, e ajudarão ainda mais a consolidar o Planejamento Estratégico no 

Parque Nacional da Serra das Lontras. 
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ANEXO  01 – Gráficos de acompanhamento de indicadores – BSC Fase 1 
 
ANEXO  02 – Gráficos de acompanhamento de indicadores – SIGE 2012 

 

 


