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RESUMO 
 
 

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

para o desenvolvimento de planejamento estratégico realizado na Reserva Biológica 

Guaribas, unidade de conservação federal situada nos municípios de Mamanguape 

e Rio Tinto – PB. Foram realizadas duas oficinas de trabalho, em que foram 

construídos missão institucional, visão de futuro, valores organizacionais, objetivos 

estratégicos e Mapa estratégico. Foi utilizada a metodologia de Balanced Scorecard, 

considerando-o um mecanismo de apoio ao direcionamento, desdobramento, 

monitoramento e aprendizados estratégicos. A missão de futuro construída afirma e 

importância da REBIO Guariba para a conservação da Mata Atlântica Nordestina e 

assume a participação da sociedade como premissa para o alcance da missão. A 

visão de futuro elaborada é uma visão que busca resultado interno, como a 

ampliação da UC e a implementação de ações de manejo. Os valores 

organizacionais explicitados consistem realmente nos valores construídos ao longo 

da existência da REBIO pela equipe que atuou e vem atuando na UC. O Mapa 

estratégico construído contem 19 objetivos estratégicos, distribuídos 

homogeneamente pelas diferentes perspectivas, que garantem a relação entre as 

perspectivas de resultados e as perspectivas impulsionadoras da estratégia. Para 

além do resultado do ponto de vista do conteúdo, a realização do planejamento 

estratégico da REBIO Guaribas também trouxe à equipe amadurecimento a respeito 

do papel regional da REBIO Guaribas na conservação do meio ambiente. O trabalho 

proposto nas oficinas gerou reflexões e discussões a respeito de quem é de fato o 

beneficiário da Unidade, e o que ele espera de seus gestores. 

 

Palavras chaves: gestão de áreas protegidas, planejamento estratégico, balanced 

scorecard, gestão pública 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 1.1 Tema e unidade de aplicação 
 
 O presente trabalho consiste na proposta de uma atuação prática de 
facilitação interna no desenvolvimento do planejamento estratégico da Reserva 
Biológica Guaribas, unidade de conservação (UC) federal situada na Paraíba. A 
Reserva Biológica (REBIO) Guaribas foi criada em 25 de janeiro de 1990, através do 
Decreto Federal nº 98.884/90. A REBIO é constituída de três fragmentos disjuntos, 
denominados SEMA I, SEMA II e SEMA III. As SEMA I (06º39’47”S e 06º42’57"S; 
41º06’46"O e 41º08’00”O) e II (06º40’40"S e 06º44’59"S; 41º12’47"O e 41º07’11”O) 
estão inseridas na Zona Rural do município de Mamanguape - PB, enquanto que a 
SEMA III (06º47’32"S e 06º48’36"S; 41º06’32"O e 41º45’02”O) localiza-se na área 
urbana do município de Rio Tinto – PB (figura 1). A Reserva é um dos últimos 
remanescentes da Floresta Atlântica na região Nordeste, e um dos maiores 
fragmentos florestais da Mata Atlântica da Paraíba, perfazendo 4.029 hectares 
distribuídos entre os três fragmentos. 
 

 
 
Figura 1: Mapa de localização da Reserva Biológica Guaribas, situada nos municípios de 
Mamanguape e Rio Tinto – PB. 

 
 O Plano de Manejo (PM) da REBIO Guaribas foi publicado em 2003 (Ibama, 
2003). No Plano, estão dispostos os objetivos específicos da UC, assim como seu 
zoneamento. Estão previstas Ações Gerenciais Gerais Internas (AGGI) e Externas 
(AGGE) por programas Temáticos (como por exemplo, programa de Proteção e 
Manejo, de Operacionalização, de Pesquisa e Monitoramento, entre outros), e 
atividades para áreas consideradas estratégicas (Áreas Estratégicas Internas – AEI).  

Em 2009, foi feita uma Oficina Interna de Revisão do Plano de Manejo da 
REBIO em que ficou evidente que muitas ações e atividades previstas no PM já 
tinham sido executadas ou estavam em andamento. Além disso, quase 40% das 
atividades do PM foram identificadas como “a serem revistas”, pois, com as 
mudanças no contexto em que estava inserida a REBIO Guaribas após seis anos de 
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implementação do PM, muitas atividades não eram mais atribuições do novo 
Instituto Chico Mendes ou não correspondiam a soluções plausíveis para os 
problemas da UC. Essa oficina gerou uma Nota Técnica que em suas considerações 
finais sugeria “a necessidade de atualização do PM da UC, que já tem seis anos de 
publicação, mesmo tendo sido, ao longo dos anos, uma ferramenta efetiva de gestão 
da REBIO.” A Nota ainda conclui que “ficou claro que as mudanças dos contextos 
institucionais, sociais e econômicos nos quais a Reserva está inserida transformam 
seu Planejamento estratégico em um documento que deve ser constantemente 
atualizado, pois sua desatualização compromete a manutenção da Reserva e a 
tomada de decisões em relação a atividades a serem realizadas dentro e no entorno 
da REBIO Guaribas.”. 

Em 2012, foi feita uma nova revisão da execução do PM pela chefia da UC, a 
fim de subsidiar a alimentação do Sistema Integrado de Gestão Estratégica do 
ICMBio, pois naquele ano havia um indicador de execução de atividades previstas 
no PM para as UC que  detinham um Plano. Com uma leitura da execução em que 
se desconsiderou as atividades e ações não mais implementáveis (indicadas na 
Nota Técnica de 2009 como “a serem revistas”), o PM da Reserva Biológica 
Guaribas chegou a um percentual de execução de 95%. Vale ressaltar que o PM de 
2003 não compreende diretrizes estratégicas e traz 14 “objetivos específicos de 
manejo” que não constituem, no meu ponto de vista, objetivos estratégicos 
propriamente ditos, por não terem ligação explícita com diretrizes estratégicas pré-
estabelecidas. 
 
1.2 Objetivos 
 
 Diante das informações acima, acredita-se pertinente a elaboração de um 
novo Plano Estratégico para a REBIO Guaribas. Portanto, o trabalho ora proposto 
tem como objetivo geral a facilitação de oficinas de trabalho em que se construirão 
as diretrizes estratégicas da REBIO Guaribas (missão, visão de futuro e valores) e 
seus objetivos estratégicos. Como objetivos específicos do presente trabalho, 
podemos elencar: 
 
1. Construir as diretrizes estratégicas da REBIO Guaribas e explicitar seus valores 
organizacionais; 
2. Construir o Mapa estratégico da REBIO Guaribas; 
3. Inserir a REBIO Guaribas no planejamento estratégico institucional, buscando 
alinhamento de conceitos e diretrizes estratégicas; 
4. Avaliar o contexto em que se insere a REBIO Guaribas hoje, através de uma 
análise de ambiência; 
5. Proporcionar momentos de reflexão e amadurecimento da equipe da REBIO 
Guaribas no que concerne à atuação de cada um em processos coletivos de tomada 
de decisão; 
6. Favorecer a cultura da gestão para resultados dentro da REBIO Guaribas. 
 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Segundo Kaplan e Norton (2004), a estratégia de uma organização descreve 
como ela pretende criar valor para seus acionistas, clientes e cidadãos. Em relação 
às organizações públicas, os autores afirmam que o sucesso depende do seu 
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desempenho no cumprimento de sua missão, através da criação de valor social, e 
não valor financeiro.  

Existem diversas maneiras de se formular a estratégia de uma organização, 
no entanto, qualquer que seja o método escolhido, o desempenho da organização 
no alcance de suas apostas estratégicas só pode ser estimado quando se adota um 
sistema de gestão da estratégia e mensuração do desempenho. O Balanced 
Scorecard é um mecanismo de apoio ao direcionamento, desdobramento, 
monitoramento e aprendizados estratégicos. Partindo da premissa de que não se 
pode gerenciar o que não se pode medir, o método iniciou-se como uma tentativa de 
incluir, nas medições de desempenho de empresas privadas, fatores decisivos para 
o desempenho de qualquer organização, os chamados ativos intangíveis: a relação 
com o cliente, o capital humano, organizacional e de informação e os processos 
internos (Kaplan e Norton, 2004). Em outras palavras, o BSC veio contribuir com o 
gerenciamento dos fatores decisivos para o sucesso de uma empresa, na medida 
em que propõe mecanismo de mensuração de indicadores que tenham relação com 
os ativos intangíveis de uma organização.  

Dessa forma, os ativos intangíveis ganham importância para a estratégia de 
uma organização, na mesma medida que as dimensões de resultado (no caso das 
empresas privadas, dimensões mercadológica e econômico-financeira). Segundo a 
metodologia BSC, na formulação da estratégia de uma organização, essas 
diferentes dimensões e fatores são representados por perspectivas: perspectiva 
Financeira, perspectiva do Cliente, perspectiva Interna e perspectiva de Aprendizado 
e Crescimento (essas duas últimas representando os ativos intangíveis de uma 
organização, os vetores do desempenho – Kaplan e Norton, 2004). Ainda segundo o 
método, não basta que a organização formule seus objetivos estratégicos de forma 
equilibrada entre as diferentes perspectivas, mas faz-se necessária o 
estabelecimento de relações causais entre os diferentes objetivos. 

Finalmente, a representação gráfica que demonstra a aposta estratégica da 
organização através da construção de relações causais entre os diferentes objetivos 
estratégicos existentes nas perspectivas consiste no Mapa estratégico da 
organização (Kaplan e Norton, 2004). O Mapa estratégico e o BSC criam condições 
para que todos na organização compreendam a estratégia, promovendo o 
alinhamento da organização com a estratégia.  

A utilização do BSC como método de gestão da estratégia em unidades de 
conservação iniciou-se em 2004, numa iniciativa da NEXUCs (Núcleo para a 
Excelência em Unidades de Conservação), assumindo que a conservação da 
biodiversidade não pode prescindir das mais modernas tecnologias gerenciais 
(Cabral et al, 2012). No modelo proposto pela NEXUCs, os objetivos estratégicos 
são distribuídos em cinco perspectivas: Ambiente e Sociedade, Usuários 
(perspectivas de resultado), Processos Internos, Aprendizado e Recursos 
(perspectivas impulsionadoras dos resultados).  

Vale ressaltar que a utilização do BSC como método de gestão da estratégia 
em organizações públicas ambientais vai ao encontro do Modelo de Excelência em 
Gestão Pública (MEGP) desenvolvido pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão do governo federal. Esse modelo avalia e analisa os sistemas de gestão das 
organizações públicas com base em critérios de excelência. Esses critérios agrupam 
requisitos necessários para se construir um sistema de gestão voltado para a 
sociedade e para o cidadão-usuário e orientado para a obtenção de resultados (o 
modelo é descrito com mais detalhes em Araujo et al, 2012a; 2012b). A utilização do 
BSC para a gestão da estratégia em unidades de conservação proposta pela 
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NEXUCs impulsiona a excelência na gestão desses espaços organizacionais, na 
medida em que abrange a sociedade, os usuários/cidadãos, os processos e as 
pessoas (perspectiva aprendizado) nas apostas estratégicas e na gestão do 
desempenho da unidade de conservação.  
 

3. METODOLOGIA DE REALIZAÇÃO DA PRÁTICA 

 

Buscando o alinhamento da presente proposta com a metodologia adotada no 
processo de planejamento estratégico institucional, e na proposta do Ciclo de 
Formação em Gestão para Resultados, a metodologia utilizada para a construção do 
Planejamento Estratégico da REBIO foi a do Balanced Scorecard (BSC) (conforme 
proposto por Cabral et al, 2012). A fim de chegarmos ao Mapa estratégico da REBIO 
foram conduzidas duas oficinas de trabalho, em que foram apresentadas palestras e 
propostos trabalhos em grupo. A primeira teve como objetivo básico a construção 
das diretrizes estratégicas da REBIO Guaribas. A segunda oficina visou analisar a 
consistência e viabilidade das diretrizes estratégicas construídas anteriormente, 
através da consideração dos fatores internos e externos que poderiam interferir 
positivamente ou negativamente no desenvolvimento da missão e no alcance da 
visão de futuro da REBIO; e elaborar o mapa estratégico da REBIO. 

Na primeira oficina, em que compareceram todos os servidores da REBIO 
Guaribas, foram apresentados conceitos sobre Planejamento Estratégico, BSC e 
diretrizes estratégicas. Posteriormente, foram apresentadas informações que 
subsidiaram a construção da missão e da visão da REBIO Guaribas. Essas 
informações compreenderam a revisão da lei do SNUC, com ênfase nas definições e 
nos objetivos de uma Reserva Biológica, dos objetivos de manejo da REBIO 
contidos no Plano de Manejo, e a apresentação do Mapa estratégico do ICMBio e 
alguns exemplos de diretrizes estratégicas de outras unidades organizacionais do 
ICMBio, e de instituições públicas e privadas.  

Na segunda oficina foi feita uma breve revisão dos conceitos apresentados na 
primeira oficina, e posteriormente explicitados os motivos para a realização de uma 
análise de ambiência. A análise de ambiência foi feita por meio da construção de 
uma matriz FOFA (fortalezas, oportunidades, fraquezas e ameaças) com toda a 
equipe da UC. As informações dispostas na matriz construída foram ponderadas a 
fim de evidenciarmos as três principais fortalezas, oportunidades, fraquezas e 
ameaças para o alcance da visão de futuro da REBIO, segundo o grupo. Em um 
segundo momento, foi proposta a construção dos objetivos estratégicos da REBIO, 
com a participação de apenas a equipe gestora da REBIO, ou seja, a chefia e os 
responsáveis pelos setores de pesquisa e monitoramento, de fiscalização e de 
emergências ambientais. A visão de futuro construída pelo grupo na oficina anterior 
serviu de subsídio para a definição dos objetivos estratégicos da REBIO, sua 
distribuição nas diferentes perspectivas (perspectivas Ambiente e Sociedade, 
Beneficiários, Processos Internos, Aprendizado e Recursos). A matriz FOFA 
construída serviu de balizadora na escolha dos objetivos que permaneceriam no 
Mapa estratégico consolidado. 

As duas oficinas contaram com a participação do analista ambiental Arlindo 
Gomes Filho, lotado na Coordenação Regional 6, também aluno da segunda turma 
do Ciclo de Formação em Gestão para Resultados, como auxiliar no trabalho de 
moderação das oficinas e modelagem dos resultados. 

 Por fim, o Mapa estratégico consolidado foi apresentado a toda a equipe da 
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REBIO Guaribas, para que o resultado final do trabalho fosse validado por todos.  
 

4. RESULTADOS ALCANÇADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 A construção das diretrizes estratégicas da REBIO Guaribas 
 

Após o embasamento teórico apresentado, a equipe foi dividida em dois 
grupos de trabalho com o objetivo de construir a missão da REBIO Guaribas. Com 
base nos materiais disponibilizados aos grupos (anexo 1), cada grupo chegou a uma 
versão preliminar, que, em plenária, foram confrontadas, analisadas e mescladas, 
para se chegar a uma proposta final de missão (figura 2). Para a construção da visão 
de futuro, a metodologia empregada foi a mesma, com a disponibilização de material 
de apoio para cada grupo (anexo 2). Após o trabalho de grupo, as duas visões 
construídas foram confrontadas e chegou-se a uma proposta final de visão de futuro 
(figura 3).  

Dois aspectos foram bastante discutidos em plenária, quando da 
consolidação da missão da REBIO Guaribas. O primeiro dizia respeito ao papel da 
REBIO, de fato, na conservação da natureza em sua área de influência. Um grupo 
usou a palavra “conservar” e outro “preservar”. Mesmo tendo ciência do objetivo de 
uma Reserva Biológica contido na Lei n° 9.985/2000 (BRASIL, 2000), a equipe da 
REBIO, ao final, achou melhor adotar o termo “conservar”, também respeitando a 
definição de “conservação da natureza” trazida pela mesma lei, pois entendeu que a 
contribuição da preservação do fragmento que é a REBIO para o meio ambiente da 
região não se encerra dentro dos limites físicos da UC. E por isso, a equipe 
entendeu que a atuação da equipe da UC, a missão da UC, deve compreender seu 
entorno. Preservando o fragmento que é a REBIO, e atuando de forma a contribuir 
com a conservação dos fragmentos de Mata Atlântica contidos no seu entorno, aí 
sim, a REBIO estará cumprindo seu papel institucional. Em outras palavras, a equipe 
considera que não é possível preservar a biodiversidade contida no interior da 
REBIO, assim cumprindo seu papel perante o disposto na Lei do SNUC, se não 
houver por parte da gestão da UC uma atuação na conservação de seu entorno.  

O outro ponto que gerou bastante discussão foi a área de abrangência da 
missão da UC. Um grupo considerou que nossa atuação se restringia ao Estado da 
Paraíba, e o outro usou a palavra “Nordeste” para fazer alusão a nossa atuação. 
Interessante ressaltar que os servidores mais antigos da REBIO defenderam o uso 
de “Paraiba” visivelmente por uma questão de “bairrismo”, por orgulho da unidade 
ser localizada no Estado da Paraíba. Houve também o entendimento, para esses 
servidores, que a atuação da equipe não poderia extrapolar os limites do Estado, e 
que por isso nossa missão deveria trazer esse recorte geográfico. O grupo que 
propôs “Nordeste” explicou que a escolha se deu mais de um ponto de vista 
ecológico, o que traria um recorte geográfico implícito, pois “Mata Atlântica do 
Nordeste” é denominação para um tipo de Mata Atlântica diferenciado, que ocorre ao 
norte do Rio São Francisco, e que a REBIO Guaribas é uma das poucas áreas 
protegidas nesse bioma. Ao final, um argumento trouxe o consenso: o de que a 
importância da REBIO para a conservação da Mata Atlântica não se restringe à 
Paraíba, mas a todo o Nordeste, e por isso, sua missão, sua razão de ser, não 
deveria restringir sua importância ao Estado da Paraíba. Esse argumento foi decisivo 
para fecharmos a missão em sua versão final (figura 2). 
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Figura 2: Representação da construção da missão da REBIO Guaribas realizada na I Oficina 
de Planejamento Estratégico da REBIO Guaribas, ocorrida nos dias 11 e 12 de fevereiro de 
2014. As missões construídas pelos dois grupos de trabalho foram confrontadas, analisadas 
e mescladas, até se chegar à versão final (em negrito). 
 

A consolidação da visão da REBIO foi relativamente rápida. As discussões 
durante a construção da missão aparentemente serviram para consolidar as ideias 

GRUPO 1:

CONSERVAR IMPORTANTES REMANESCENTES 
DA MATA ATLÂNTICA DA PARAÍBA E SEUS 

ECOSSISTEMAS ASSOCIADOS, CONTRIBUINDO 
PARA A PROTEÇÃO DA FLORA E FAUNA NATIVAS, 

PARA A PROMOÇÃO DA PESQUISA E DA 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL, E PARA A 

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBIENTAIS 
PARA A COMUNIDADE DO ENTORNO. 

GRUPO 2:

PRESERVAR AMOSTRAS DA MATA ATLÂNTICA 
DO NORDESTE E SEUS ECOSSISTEMAS 

ASSOCIADOS, PROMOVENDO SUA 
CONECTIVIDADE COM OS FRAGMENTOS DE 

VEGETAÇÃO NATIVA DO ENTORNO, 
ESTIMULANDO A PESQUISA CIENTÍFICA 
APLICADA À GESTÃO E O MANEJO DA 

BIODIVERSIDADE, COM O ENVOLVIMENTO DA 
SOCIEDADE.

1. CONSERVAR REMANESCENTES DA MATA 
ATLÂNTICA (DA PARAÍBA) E SEUS ECOSSISTEMAS 

ASSOCIADOS, PROMOVENDO SUA 
CONECTIVIDADE COM OS FRAGMENTOS DE 

VEGETAÇÃO NATIVA DO ENTORNO E A 
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBIENTAIS, 

ESTIMULANDO A PESQUISA CIENTÍFICA 
APLICADA À GESTÃO, O MANEJO DA 

BIODIVERSIDADE E A EDUCAÇÃO AMBIENTAL, 
COM O ENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE.

CONSERVAR REMANESCENTES DA MATA ATLÂNTICA DO NORDESTE E SEUS ECOSSISTEMAS 
ASSOCIADOS, POR MEIO DE PESQUISA CIENTÍFICA APLICADA À GESTÃO, MANEJO PARA A 

CONSERVAÇÃO, PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL, COM O 
ENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE.

3. CONSERVAR REMANESCENTES DA MATA 
ATLÂNTICA (DA PARAÍBA) E SEUS ECOSSISTEMAS 

ASSOCIADOS, POR MEIO DO MANEJO PARA A 
CONSERVAÇÃO, PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE 

E EDUCAÇÃO AMBIENTAL, ESTIMULANDO A 
PESQUISA CIENTÍFICA APLICADA À GESTÃO E O 

ENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE.

2.CONSERVAR REMANESCENTES DA MATA 
ATLÂNTICA (DA PARAÍBA) E SEUS ECOSSISTEMAS 

ASSOCIADOS, POR MEIO DA PESQUISA 
CIENTÍFICA APLICADA À GESTÃO, DA EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL E DA PROTEÇÃO E MANEJO DA 
BIODIVERSIDADE, COM O ENVOLVIMENTO DA 

SOCIEDADE.
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que todos tinham em relação ao papel da REBIO de um ponto de vista regional, e 
houve bastante alinhamento nos “desejos” de todos para o futuro da UC. Acredito 
que esse alinhamento é fruto do entrosamento da equipe, e também do fato de que 
o monitoramento da execução do PM da REBIO foi feito por toda a equipe, quando 
assumi a chefia da UC, em 2010. Todos tem ciência do que já foi feito e do que 
ainda não foi, mas deveria. Todos sempre sonharam com a ampliação da UC, 
entendem a importância de se recuperar as áreas degradadas contidas no interior da 
REBIO (e por isso essas atividades já estavam previstas no PM de 20031), 
percebem que a infraestrutura da REBIO não atende mais a demanda dos nossos 
beneficiários, e precisa revisar as incongruências entre a demarcação em campo 
dos limites da UC e o memorial descritivo contido em seu Decreto de criação2.  

As outras atividades contidas na visão do grupo 2 que não entraram na 
versão final da visão de futuro da REBIO Guaribas (figura 3) ficaram reservadas para 
serem resgatadas quando a equipe fosse criar o Mapa estratégico da REBIO. 
 

 
 
Figura 3: Representação da construção da visão da REBIO Guaribas realizada na I Oficina 
de Planejamento Estratégico da REBIO Guaribas, ocorrida nos dias 11 e 12 de fevereiro de 
2014. As visões construídas pelos dois grupos de trabalho foram confrontadas, analisadas e 
mescladas, até se chegar à versão final (em negrito). 

 
  
  

                                                      
1 Dos oito servidores lotados na REBIO hoje, 4 estão na UC desde antes da publicação de seu Plano 
de manejo, em 2003, e participaram de sua construção (desses, dois trabalham na REBIO desde sua 
criação). Outro servidor está lotado na REBIO desde 2008, e os três restantes (os analistas 
ambientais da REBIO) foram transferidos para a UC entre 2009 e 2011. 
 
2 O trabalho de revisão dos limites da REBIO foi iniciado em 2009. Após solicitação formal da chefia 
da REBIO Guaribas, uma equipe da Coordenação Geral de Consolidação Territorial veio à REBIO 
para fazer o levantamento dos marcos existentes em campo, a fim de confrontar sua localização 
geográfica real com o memorial descritivo da UC. Esse trabalho gerou inicialmente um shapefile dos 
limites da REBIO, que diferem, em alguns locais, do disposto em campo, no que diz respeito aos 
limites da vegetação da REBIO. O trabalho deveria gerar um posicionamento final da Coordenação 
Geral, mais ainda não foi concluído. 
 

GRUPO 1:

ÁREA DA REBIO AMPLIADA, COM A JUNÇÃO 
TERRITORIAL DAS SEMAS I E II,  AÇÕES DE 

RECUPERAÇÃO EM TODAS AS ÁREAS 
DEGRADADAS E 100% DOS LIMITES REVISADOS 

E GEORREFERENCIADOS.

GRUPO 2:

REBIO AMPLIADA EM ÁREAS ENTRE A SEMA I E 
II, PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS 

DEGRADADAS IMPLANTADO, PARCERIAS 
ESTABELECIDAS COM ATORES EXTERNOS, 
INFRAESTRUTURA AMPLIADA E MANTIDA, 

ÁREA E TRILHAS DA UNIDADE 100% 
DELIMITADAS E SINALIZADAS E BANCO DE 
DADOS DE BIODIVERSIDADE DISPONÍVEL.

TER A ÁREA DA REBIO AMPLIADA COM A JUNÇÃO TERRITORIAL DAS SEMAS I E II, 
AÇÕES DE RECUPERAÇÃO EM TODAS AS ÁREAS DEGRADADAS, LIMITES DA 

UNIDADE REVISADOS E DEMARCADOS, E INFRAESTRUTURA AMPLIADA.
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 Finalmente, os valores da UC foram explicitados. Cada participante da oficina 
pode escrever em tarjetas distintas os traços ou características que eles identificam 
ou esperam identificar em sua atuação e na atuação do colega, no dia-a-dia da 
REBIO Guaribas. A equipe foi dividida em duplas, para permitir que todos os 
servidores pudessem contribuir (alguns servidores da REBIO são semi-analfabetos, 
e seria difícil para eles explicitarem sozinhos, de forma escrita, seus valores). Todos 
os valores explicitados pelos servidores foram expostos em um painel à frente de 
todos e os valores com significados parecidos ou correlatos foram reagrupados em 
um valor só. Ao final, não houve escolha de valores a serem usados, pois o grupo 
considerou que todos explicitavam muito bem as expectativas e forma de pensar da 
equipe da REBIO como um todo (tabela 1).  
 A citação várias vezes repetida de poucos valores, reflete também, no meu 
ponto de vista, o entrosamento da equipe. Não por acaso, o item “compromisso e 
disposição para o trabalho” foi citado por todos os participantes (ao todo oito 
servidores participaram da oficina), e isso é um traço flagrante entre os servidores da 
REBIO. Esse foco no fazer, “na missão”, como alguns servidores costumam dizer 
(sem fazer referência consciente à missão institucional, que foi construída só agora, 
24 anos depois da criação da UC, mas sim no que eles sempre consideraram a 
razão de ser do trabalho deles, ou seja, preservar a mata que existe no interior da 
REBIO Guaribas), é parte da reputação dos servidores da REBIO. Considero que 
esse traço também se refletiu na visão de futuro construída anteriormente: uma 
visão que busca resultado interno, realista, porém bastante motivadora, pois gera 
trabalho substancial para toda a equipe. 
 A inclusão do valor “transparência” foi fruto da atuação da moderação da 
oficina, pois apesar de não ter sido descrita por nenhum participante, a palavra 
“transparência” foi citada várias vezes durante as discussões de consolidação dos 
valores. Assim, sugeri a inclusão do termo na relação de valores e todos acataram a 
sugestão. 
 
Tabela 1: Relação dos valores da REBIO Guaribas, explicitados na I Oficina de 
Planejamento Estratégico da REBIO Guaribas, realizada em 11 e 12 de fevereiro de 2014. 
Entre parentes está a quantidade de servidores que citaram o valor. 
 

COMPROMISSO E DISPOSIÇÃO PARA O TRABALHO (8) 

RESPEITO (7) 

ESPÍRITO DE EQUIPE (6) 

ÉTICA (6) 

SINCERIDADE (5) 

ATENÇÃO NO TRATO COM O PÚBICO (4) 

ORGANIZAÇÃO E DISCIPLINA (3) 

COLEGUISMO (2) 

PREDISPOSIÇÃO PARA APRENDER (2) 

TRANSPARÊNCIA (INCLUÍDA NA CONSOLIDAÇÃO DO EXERCÍCIO) 

 
  
 Em relação ao conteúdo desta oficina, considero que os objetivos foram 
plenamente alcançados.  A missão da REBIO Guaribas está coerente com todo o 
arcabouço legal e teórico pertinente a uma Reserva Biológica, e com o histórico de 
criação e implementação dessa área protegida. A novidade que a missão construída 
nesta oficina traz é a explicitação da participação da sociedade como premissa na 
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razão de ser da REBIO Guaribas (figura 2).  
 A visão de futuro, por sua vez, conseguiu conciliar as expectativas dos 
servidores mais antigos, que vem acompanhando a execução do Plano de manejo 
da UC desde sua publicação (“Ter a área da REBIO ampliada...”), com a dos 
servidores mais novos, que mostraram preocupação com algumas atividades 
técnicas pendentes (“... ações de recuperação em todas as áreas degradadas, 
limites da unidade revisados e demarcados...”) e a busca por  melhores condições 
de trabalho (“... e infraestrutura ampliada.”).  

O trabalho de explicitação dos valores da UC foi, no meu ponto de vista, o 
mais genuinamente participativo de toda a oficina. Todos os servidores mostraram-
se mais a vontade para contribuir e discutir em plenária os itens explicitados. Desde 
que cheguei na REBIO, em 2009, observei que a equipe tinha o hábito de se reunir 
regularmente para nivelamentos e tomadas de decisão. Nessas reuniões sempre se 
colocavam em pauta assuntos referentes a comportamentos fora do padrão, 
decisões a serem tomadas em equipe, o uso do bom senso, e questões de clima 
organizacional. O primeiro chefe da REBIO Guaribas, Marcelo Marcelino de Oliveira 
(atualmente Diretor de Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da Biodiversidade do 
ICMBio) instituiu essa rotina de reuniões periódicas e elas vem se mantendo ao 
longo dos anos, com algumas interrupções devido a mudanças de chefia, e 
continuam a acontecer na minha gestão. Provavelmente os valores da REBIO vem 
sendo construídos desde sua criação, em parte porque a metade dos servidores 
está lotada na UC há mais de 10 anos, em parte devido à organização sistemática 
do trabalho (mais uma herança do primeiro chefe da REBIO), e em parte pela 
regularidade dessas reuniões de equipe, em que se promovem e incentivam a 
sinceridade e transparência nas relações humanas.  

A explicitação dos valores organizacionais da REBIO Guaribas foi exatamente 
isso: a explicitação dos valores que já existem na Unidade, e não a construção de 
uma lista de valores que se espera das pessoas que trabalham ou venham a 
trabalhar na REBIO Guaribas. Certamente por isso, essa etapa do trabalho foi tão 
fluida e participativa. 
 
4.2 A construção dos objetivos e Mapa estratégicos da REBIO Guaribas 
 

A segunda Oficina de Planejamento Estratégico da REBIO iniciou-se com a 
análise de ambiência da REBIO Guaribas, com foco nas informações e fatos que 
pudessem constituir oportunidades, fortalezas, ameaças ou fraquezas para o 
alcance da visão de futuro escolhida pelo grupo na oficina anterior. Mas uma vez a 
equipe foi dividida em duplas, para favorecer a participação de todos, e as tarjetas 
elaboradas foram colocadas em um painel na frente de todos para consolidação das 
informações apresentadas. Posteriormente, após disposição de todas as 
oportunidades, fortalezas, ameaças e fraquezas citadas pelos participantes no 
painel, foi solicitado que cada um marcasse três informações que consideravam 
mais importantes em cada grupo de tarjetas (oportunidades, fortalezas, ameaças e 
fraquezas), na tentativa de consolidar quais os principais fatores que podem ajudar 
ou atrapalhar o alcance da visão de futuro da REBIO, segundo o grupo como um 
todo (tabela 2). 
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Tabela 2: Representação da matriz FOFA construída na II Oficina de Planejamento 
Estratégico da REBIO Guaribas, realizada nos dias 24 e 25 de março de 2014. Ao lado de 
cada fortaleza, fraqueza, oportunidade e ameaça elencada estão, entre parênteses, a 
quantidade de citações e, em numeração romana, a quantidade de participantes que a 
consideraram mais importante. Em destaque estão as 12 informações consideradas de 
maior impacto para o alcance da visão de futuro da REBIO Guaribas. 
 

O QUE AJUDA NO ALCANCE DA VISÃO O QUE ATRAPALHA O ALCANCE DA VISÃO 

FORTALEZAS 
Equipe comprometida, (2) VI 
UC consolidada, IV 
Equipe disposta apesar das dificuldades, III 
Brigada mantida, II 
Unidade 100% regularizada, II 
Programa de voluntariado, (2) II 
Realização de pesquisas aplicadas à gestão 
da UC, I 
Mata preservada, I  
Equipe unida 
Equipe com conhecimento dos limites físicos 
da UC 
Tarefas descentralizadas 
Sociedade do entorno nos respeita 

FRAQUEZAS 
Quadro de servidores na iminência de se 
aposentar, (2) VI 
Infraestrutura inadequada, (2) V 
Falta de um banco de dados sobre a REBIO, V 
Veículos velhos, (2) IV 
Plano de Proteção desatualizado, I 
Equipe insuficiente para ações de educação 
ambiental, comunicação e gestão sócio-
ambiental, I 
Falta de cercas em muitas áreas 
Falta de site internet 

OPORTUNIDADES 
Potencial parceria internacional para 
aquisição de terras entre SEMA I e II, (3) V 
Possibilidade de compensação ambiental, (2) 
IV 
Termo de reciprocidade entre REBIO e 
UFPB. III 
Equipe de regularização fundiária formalizada 
(CR6), III 
Muitas pesquisas em andamento, II 
Doação de material para combate a exóticas 
pela Pacific Hydro, I 
Transações penais (interação com MPE), I 
Prioridade institucional para consolidação de 
limites 

AMEAÇAS 
Desmatamentos no entorno (TI, canaviais, 
propriedades rurais), (3) V 
Estradas nos limites da REBIO, (2) IV 
Fogo no entorno, IV 
Corte de recursos orçamentários e financeiros, 
(2) IV 
Iminência de remoções de servidores, (2) III 
Chegada de gestor com perfil inadequado 

 
     

Ficou claro que o fato que mais preocupa a equipe é a iminência de 
aposentadoria da equipe mais antiga e experiente da REBIO. Essa preocupação não 
só existe por causa do quantitativo de servidores que poderão se aposentar nos 
próximos anos (sem perspectiva de serem substituídos, diminuindo assim o tamanho 
da equipe da UC), mas também porque essa equipe é justamente a equipe de 
campo, que detém um conhecimento da UC que os mais novos ainda não 
adquiriram. Não por acaso, outra grande preocupação da equipe é a ausência, na 
UC, de um banco de dados sobre a REBIO Guaribas. Essas duas fraquezas 
demonstram a preocupação da equipe com a gestão do conhecimento sobre a UC, 
esteja ele nos formulários e relatórios, esteja ele na cabeça dos servidores mais 
experientes. 
 A indicação de “infraestrutura inadequada” como uma fraqueza importante 
corrobora o anseio da equipe quando inseriu na visão de futuro da UC ter a 
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“infraestrutura ampliada”.  
As três ameaças priorizadas pela equipe tem impacto direto na missão da 

REBIO Guaribas (“Conservar remanescentes da Mata Atlântica do Nordeste e seus 
ecossistemas associados...”), mas também tem impacto no alcance da visão, pois a 
degradação do entorno causa danos diretos à biodiversidade dos fragmentos que 
podem ser adquiridos para ampliação da REBIO, e pode promover a perpetuação da 
degradação das áreas a serem recuperadas no interior da UC1. 

A indicação de “chegada de gestor com perfil inadequado” como ameaça ao 
alcance da visão de futuro da REBIO, apesar de não ter sido priorizada no trabalho 
de consolidação dos resultados da matriz, vale ser destacada. Em plenária, quando 
essa informação foi apresentada por um servidor, o grupo concordou que, em se 
mudando a atual chefia da REBIO Guaribas, o planejamento estratégico por hora em 
construção poderia ser abandonado. Essa preocupação tem a ver com fatos que já 
aconteceram na REBIO, quando um político local foi nomeado chefe da Reserva e, 
em sua gestão, desconsiderou o Plano de Manejo da UC. Após alguma discussão, o 
grupo concordou que a equipe toda da Unidade terá condições de exigir e cobrar de 
um novo gestor a execução e acompanhamento da estratégia construída nesse 
momento, pois todos terão ciência exata de quais serão as diretrizes e objetivos 
estratégicos da UC.  

Duas das principais fortalezas destacadas pelos participantes (“equipe 
comprometida” e “equipe disposta apesar das dificuldades”) tem a ver com o 
principal valor organizacional descrito na primeira oficina (“compromisso e 
disposição para o trabalho”). Interessante observar que mesmo sem embasamento 
teórico profundo sobre gestão e estratégia, a equipe da REBIO entende que o capital 
humano comprometido (comprometido com a “causa” REBIO Guaribas, ou com a 
razão de ser da Unidade) é primordial para o alcance de resultados. E ouso dizer 
que no caso da REBIO Guaribas, a cultura organizacional forjada ao longo dos anos 
de existência da UC, é causa e efeito dessa consciência sobre a importância da 
equipe no alcance dos objetivos da Unidade. 

Por fim, as três oportunidades priorizadas tem a ver com recursos financeiros 
ou mecanismo que podem financiar diretamente a visão de futuro da UC: parceria 
internacional para aquisição de terras para ampliação da REBIO e compensação 
ambiental e termo de reciprocidade com Universidade Federal da Paraíba para 
viabilizar a melhoria da infraestrutura e de equipamentos da UC. 

A representação visual da priorização dos fatos mais relevantes, 
positivamente ou negativamente, para o alcance da visão de futuro da REBIO, deu 
clareza quanto ao tamanho do desafio que nos aguarda. Nenhum fator foi 
considerado impeditivo para o alcance da visão de futuro da REBIO Guaribas, pelo 
contrário, algumas oportunidades evidenciadas são propulsoras do alcance dessa 
visão. Assim como para a explicitação dos valores organizacionais da REBIO, o 
trabalho em duplas se mostrou bastante produtivo e todos os servidores participaram 
em igual medida no processo de construção da matriz FOFA da UC. 

A matriz FOFA serviu de referência para o trabalho de construção dos 
objetivos estratégicos da REBIO Guaribas. A apresentação de conceitos sobre 
objetivos estratégicos e as diferentes perspectivas do BSC trouxe ao grupo material 

                                                      
1 As áreas degradadas da REBIO Guaribas encontram-se nos limites da UC. Áreas com gramíneas 
exóticas invasoras no interior da UC promovem a entrada de incêndios de fora da UC para dentro de 
seus limites, comprometendo qualquer ação de manejo que porventura esteja em andamento nessas 
áreas degradadas. 
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para discussões ideológicas. Não se questionou a interação que devemos ter com 
os grupos impactados diretamente por nossa atuação (nossos vizinhos e os nossos 
principais usuários, os pesquisadores), mas o entendimento atual era de que a 
atuação da equipe existe em prol, apenas, da conservação da biodiversidade, sem 
perguntar “para quem”. É mais fácil perceber a sociedade como um todo como 
beneficiária da REBIO, pois o meio ambiente conservado é, por lei, bem do povo, 
mas assumir que a gestão deve ser direcionada para gerar resultados também para 
beneficiários específicos gerou a discussão de quem seria, de fato, beneficiário da 
REBIO Guaribas. Já existia um entendimento sobre o papel da REBIO no apoio à 
pesquisa na região, mas enxergar o vizinho, o agricultor, o usuário do solo no 
entorno direto da REBIO, como beneficiário da Reserva foi, sem dúvida, uma quebra 
de paradigma para parte da equipe da UC. Após alguma troca de opiniões, o grupo 
alcançou o entendimento de que os principais beneficiários da REBIO são os 
moradores das comunidades agrícolas vizinhas e a comunidade científica.  

Após embasamento teórico apresentado, e nivelamento de entendimento 
sobre as perspectivas pelas quais deveríamos distribuir os objetivos estratégicos da 
REBIO Guaribas (perspectivas ambiente e sociedade, beneficiários, processos 
internos, aprendizado e recursos), a equipe gestora da UC (chefe e responsáveis 
pelos setores de fiscalização, emergências ambientais e pesquisa) foi dividida em 
dois grupos. Cada grupo ficou responsável por elencar objetivos estratégicos nas 
cinco perspectivas, e ao final do trabalho em grupos todos os objetivos foram 
reagrupados em um painel para que todos pudessem visualizar os resultados. Os 
objetivos foram avaliados, reagrupados, alguns eliminados, e ao final, chegamos a 
um conjunto inicial de objetivos que foram consolidados pela equipe gestora (anexo 
3). O mapa estratégico gerado passou por uma avaliação por parte do orientador do 
presente trabalho e sofreu algumas alterações. A nova versão foi apresentada à 
equipe gestora da REBIO Guaribas e todos acataram a proposta final (figura 4). 
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Figura 4: Mapa estratégico da REBIO Guaribas, construído na II Oficina de Planejamento 
Estratégico da REBIO Guaribas, realizada nos dias 24 e 25 de março de 2014. 
 
 

 4.2.1 Perspectiva Ambiente e Sociedade 
 
 Os objetivos estratégicos dispostos na perspectiva Ambiente e Sociedade tem 
relação direta com a visão de futuro da Unidade. Além disso, o objetivo “garantir a 
proteção e a conservação da biodiversidade nos fragmentos que compõem a REBIO 
e no seu entorno” traz para os objetivos estratégicos da UC a própria missão da 
Unidade. Apesar de parecer redundante, a garantia da proteção e da conservação 
dos fragmentos no interior e no entorno da REBIO nunca deixará de ser estratégico, 
considerando o cenário de pressões antrópicas e climáticas na biodiversidade da 
Mata Atlântica Nordestina. Esse objetivo tem ligação e será positivamente impactado 
pela consolidação dos limites da REBIO (objetivo estratégico da mesma perspectiva, 
Ambiente e Sociedade), que garantirá maior governabilidade sobre nosso território, 
na medida em que nos trará certeza jurídica para nossa atuação de proteção e 
coibição de infrações ambientais. A renovação do Conselho Consultivo da Unidade 
(perspectiva Processos Internos) e a implementação de um banco de dados com 
informações técnicas e científicas sobre a REBIO, disponível para a sociedade 
(perspectiva Aprendizado) também são decisivos para o alcance desse objetivo pois 
garantirão uma melhor interlocução com o entorno, e o repasse de informações 
qualificadas para outros entes do SISNAMA, no intuito de subsidiar a atuação 
desses órgãos na proteção da biodiversidade da região de influência da REBIO.  
 A consolidação dos limites da REBIO Guaribas atualmente depende de 
posicionamento técnico e político da sede do Instituto. Por isso, a equipe entendeu 
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que a única atividade que podemos fazer para alavancar essa consolidação é 
subsidiar a sede com informações qualificadas sobre as incongruências entre as 
informações constantes dos documentos oficiais que fazem referência aos limites da 
REBIO (Decreto de criação, mapa da Unidade disponibilizado no site do Instituto) e a 
realidade de campo (perspectiva Processos Internos). 
 A ampliação da área da REBIO tem relação direta com a oportunidade 
“Potencial parceria internacional para aquisição de terras entre SEMA I e II“, 
evidenciada na matriz FOFA realizada no início da segunda oficina. Essa parceria já 
está sendo construída, e a menos que o proprietário das terras a serem adquiridas 
não queira vender seus lotes, a ampliação da REBIO está garantida, restando aos 
gestores da UC promover a compra e doação das terras entre as SEMAs I e II 
(perspectiva Recursos), fazendo a ligação entre os parceiros internacionais e os 
trâmites administrativos internos do ICMBio para esse tipo de processo. 
 A recuperação das áreas degradadas no interior da REBIO vai ter 
sustentação na implementação do programa de voluntariado, na captação de 
recursos externos (perspectiva Recursos), e na criação de um programa de 
treinamento complementar para brigadistas, voluntários e estagiários (perspectiva 
Aprendizado), com foco na recuperação de áreas degradadas e controle de espécies 
exóticas invasoras. Uma representação da relação entre os objetivos estratégicos da 
perspectiva Ambiente e Sociedade e os objetivos das perspectivas propulsoras da 
estratégia encontra-se na figura 5. 
 

 
 
Figura 5: Representação das relações entre os objetivos estratégicos da perspectiva 
Ambiente e Sociedade e objetivos das perspectivas impulsionadoras da estratégia, contidos 
no Mapa estratégico da REBIO Guaribas, construído na II Oficina de Planejamento 
Estratégico da REBIO Guaribas, realizada nos dias 24 e 25 de março de 2014. 
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 4.2.2 Perspectiva Beneficiários 
 
 Os objetivos estratégicos dispostos na perspectiva Beneficiários também 
encontram respaldo nas perspectivas impulsionadoras da estratégia. O objetivo 
estratégico “garantir o atendimento às demandas ambientais geradas pela sociedade 
do entorno” diz respeito, basicamente, à atuação da REBIO de forma corretiva e 
preventiva na prática de ilícitos ambientais no entorno da UC. Diariamente, a REBIO 
atende denúncias de infrações ambientais das mais diversas naturezas. Apesar de 
não sermos mais uma unidade organizacional do IBAMA, e deste órgão não possuir 
uma instância descentralizada na região em que se insere a REBIO Guaribas, esta 
UC ainda é a referência regional em assuntos de proteção ambiental. É estratégico 
mantermos esse status de referência regional, atendendo as demandas de nosso 
beneficiário, para que possamos alcançar o objetivo de “garantir a proteção e a 
conservação da biodiversidade nos fragmentos que compõem a REBIO e no seu 
entorno” (perspectiva Ambiente e Sociedade) e cumprirmos nossa missão: 
“Conservar remanescentes de Mata Atlântica do Nordeste (...) com o envolvimento 
da sociedade”. 
 Esse objetivo estratégico também encontra respaldo na renovação do 
Conselho Consultivo da REBIO Guaribas (perspectiva Processos Internos), pois o 
Conselho efetivo atualmente não representa em sua totalidade os atores envolvidos 
na gestão da UC. A chefia da REBIO entende que o Conselho também é um espaço 
para a discussão dos problemas ambientais regionais. De fato, não é raro que os 
próprios conselheiros tragam, para a pauta das reuniões do Conselho Consultivo da 
REBIO, problemas ambientais ocorridos em localidades vizinhas à REBIO, no intuito 
de solucioná-los com propostas construídas por todos os conselheiros. Portanto, 
entendemos que o funcionamento adequado e efetivo do Conselho Consultivo da 
REBIO Guaribas também é uma demanda de nosso beneficiário. O objetivo 
estratégico em discussão também terá subsídio na implementação de banco de 
dados com informações técnicas e científicas sobre a REBIO (perspectiva 
Aprendizado), na medida em que a sistematização de informações otimizará a 
tomada de decisão dos diversos processos de trabalho na REBIO Guaribas, 
notadamente na proteção. 
 O objetivo estratégico “propiciar às comunidades do entorno acesso a 
informação sobre conservação ambiental e a missão da REBIO” também tem 
respaldo na renovação do Conselho Consultivo (perspectiva Processos Internos) e 
na implementação de banco de dados sobre a REBIO (perspectiva Aprendizado), 
pois estes dois objetivos implementados contribuem para geração, organização, 
desenvolvimento e distribuição do conhecimento sobre a REBIO e seu entorno 
(considerando o Conselho Consultivo como veículo de divulgação e o banco de 
dados como fonte de informações). 
 Promover a realização de pesquisas aplicadas à gestão é um objetivo que 
atinge especialmente a comunidade científica que atua na REBIO Guaribas. No 
entanto, apesar de conscientes da importância da pesquisa científica em geral para 
a história e existência da REBIO Guaribas, a equipe assumiu na missão institucional 
da REBIO que conservará remanescentes de Mata Atlântica do Nordeste por meio, 
entre outros, da pesquisa aplicada à gestão. Esse foco impulsiona a equipe gestora 
da UC a atuar para garantir que as pesquisas realizadas na REBIO tenham o 
objetivo de buscar conhecimentos e informações que subsidiem a gestão na UC. É 
sabido que como gestores de uma UC não temos como interferir nas agendas de 
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pesquisa da comunidade científica que demanda autorizações de pesquisa no 
interior das UC. No entanto, enxergamos mecanismos que podem fomentar a 
realização de pesquisas aplicadas à gestão na UC, e que estão sob nossa 
governabilidade. Firmar termo de reciprocidade entre a REBIO e as principais 
instituições de pesquisa que atuam na REBIO (perspectiva Processos Internos) é um 
mecanismo de “amarrar” algumas linhas de pesquisa a serem desenvolvidas na UC, 
inclusive com a participação de servidores como protagonistas nessas pesquisas 
(assegurando a internalização dos resultados). A implementação de banco de dados 
com informações sobre a REBIO (perspectiva Aprendizado) vai garantir um maior 
conhecimento sobre a UC e consequentemente sobre o que precisamos conhecer 
para fazermos uma gestão mais efetiva. A criação de programa de treinamento 
complementar para brigadistas, voluntários e estagiários (também na perspectiva 
Aprendizado) terá como intuito, entre outros, fomentar nos nossos colaboradores 
uma atuação mais investigativa e ciente de que nossa atuação diária é fonte 
incessante de informações que, uma vez sistematizadas, podem ser analisadas e 
utilizadas na resolução de problemas, tomadas de decisão e implementação de 
práticas inovadoras de gestão. A equipe também visualiza que elaborar nossos 
próprios projetos de pesquisa e buscar fontes externas de financiamento 
(perspectiva Recursos) é, também, uma forma de aproximar a pesquisa da gestão.  
 Por fim, o objetivo de promover a realização de pesquisa aplicada à gestão 
não se sustenta sem que a REBIO garanta infraestrutura e apoio operacional para a 
realização de pesquisas (perspectiva Processos Internos), o que implica, por 
exemplo, na manutenção do alojamento de pesquisadores (que atualmente 
encontra-se interditado por problemas no telhado, cuja manutenção já foi solicitada à 
DIPLAN mas ainda não foi viabilizada), na aquisição de viaturas em bom estado de 
funcionamento e na disponibilização dos mateiros para o acompanhamento dos 
pesquisadores em campo.  
 Ainda na perspectiva Beneficiários, a “publicação de livro sobre a REBIO 
Guaribas” também atinge a comunidade científica que atua na Unidade. A 
publicação de um livro que congregue mais de 20 anos de história e pesquisas 
realizadas na REBIO é uma forma de reverenciar os pesquisadores e servidores que 
atuaram e atuam na UC. Não será um livro de pesquisa aplicada à gestão (esse 
tema já está tratado no objetivo estratégico anterior), mas nele espera-se encontrar o 
resultado das pesquisas mais relevantes para o conhecimento sobre a 
biodiversidade da REBIO e assim servir de base para a realização de todas as 
pesquisas que virão após sua publicação. Esse objetivo encontra respaldo nos 
mesmos objetivos impulsionadores de desempenho do objetivo anterior (garantia de 
infraestrutura e apoio operacional, termo de reciprocidade com instituições de 
pesquisa, implementação de banco de dados sobre a REBIO, criação de programa 
de treinamento complementar para colaboradores e elaboração de projetos e 
captação de recursos externos) e também da implementação do programa de 
voluntariado na REBIO Guaribas, que tem como objetivo ampliar o capital humano 
da UC. Uma representação da relação entre os objetivos estratégicos da perspectiva 
Beneficiários e os objetivos das perspectivas impulsionadoras da estratégia 
encontra-se na figura 6. 
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Figura 6: Representação das relações entre os objetivos estratégicos da perspectiva 
Beneficiários e objetivos das perspectivas impulsionadoras da estratégia, contidos no Mapa 
estratégico da REBIO Guaribas, construído na II Oficina de Planejamento Estratégico da 
REBIO Guaribas, realizada nos dias 24 e 25 de março de 2014. 

 
  
 4.2.3 Processos Internos impulsionadores da estratégia  
 
 A base para a construção dos objetivos estratégicos na perspectiva 
Processos Internos foi a seguinte: “para nos relacionarmos com nossos beneficiários 
e cuidarmos do ambiente e da sociedade, em quais processos internos devemos ser 
excelentes?” (Cabral, 2012).  Desta forma, os objetivos “Garantir infraestrutura e 
apoio operacional adequados à realização de pesquisas e atividades didáticas” e 
“Firmar termos de reciprocidade com instituições de ensino e pesquisa que atuam na 
REBIO Guaribas” estão focados basicamente no alcance dos objetivos estratégicos 
voltados para nosso beneficiário pesquisador (figura 6). “Renovar o Conselho 
Consultivo” busca subsidiar o alcance dos objetivos estratégicos voltados para nosso 
beneficiário morador do entorno (figura 6) e para garantirmos a conservação da 
biodiversidade nos fragmentos que compõem a REBIO e seu entorno (perspectiva 
Ambiente e Sociedade) (figura 5). Por fim, “Dar apoio e fornecer informações 
qualificadas à sede para a consolidação dos limites da REBIO” é base para a 
consolidação dos limites da UC (perspectiva Ambiente e Sociedade).  
 Nenhum processo ficou sem ligação direta com algum objetivo das 
perspectivas de resultados. A representação da relação entre os processos 
estratégicos e os objetivos estratégicos das perspectivas de resultado encontra-se 
na figura 7. 
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Figura 7: Representação das relações entre os objetivos estratégicos da perspectiva 
Processos Internos e objetivos das perspectivas de resultados, contidos no Mapa 
estratégico da REBIO Guaribas, construído na II Oficina de Planejamento Estratégico da 
REBIO Guaribas, realizada nos dias 24 e 25 de março de 2014. Em cinza estão os objetivos 
estratégicos de resultados que encontram respaldo em objetivos inseridos em outras 
perspectivas. 

 
 
 4.2.4 Perspectiva Aprendizado: os ativos intangíveis da REBIO Guaribas  
 

Nenhum ativo tem maior potencial para as organizações do que o conhecimento coletivo 
acumulado por todos os empregados. 

Robert Kaplan e David Norton 

 
 Os criadores do método BSC afirmam que a criação de valor na perspectiva 
Aprendizado se dá em três dimensões essenciais para a implementação da 
estratégia: capital humano, capital da informação e capital organizacional (Kaplan e 
Norton, 2004). Segundo os autores, assumir objetivos estratégicos nestas três 
dimensões garante o alinhamento dos ativos intangíveis com a estratégia 
organizacional. No Mapa estratégico da REBIO Guaribas, essas três dimensões 
receberam objetivos estratégicos.  

Apesar de ter sido externado na análise de ambiência a possibilidade de 
aposentadorias e remoções iminentes, a equipe apostou que a forma de contornar 
essa fraqueza/ameaça não é envidando esforços para assegurar a vinda de outros 
servidores para a Unidade, visto que isso depende de muitos outros fatores além de 
uma ação efetiva de gestão nesse sentido por parte da chefia da UC. Ao invés disso, 
a equipe aposta garantir seu capital humano através da implementação do programa 
de voluntariado (perspectiva Recursos), e desenvolver as competências necessárias 
para suprir as demandas da estratégia por meio da implementação de um programa 
de treinamento para colaboradores da REBIO (figura 8). O capital da informação fica 
assegurado pela criação de banco de dados sobre a REBIO, que dará suporte a 
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alguns objetivos específicos da estratégia, e pela criação de um sistema interno de 
compartilhamento de informações e conhecimentos, que dá sustentação a toda a 
estratégia. Além disso, assegurar o capital da informação na REBIO Guaribas é 
base para a alimentação do programa de treinamento complementar para 
colaboradores, pois assegura a gestão do conhecimento na REBIO e o repasse de 
informações relevantes e consistentes sobre a UC (figura 8). 

 
 

 
 
Figura 8: Representação das relações entre os objetivos estratégicos da perspectiva 
Aprendizado e a estratégia da REBIO Guaribas, construída na II Oficina de Planejamento 
Estratégico da REBIO Guaribas, realizada nos dias 24 e 25 de março de 2014.  
 

O capital organizacional também foi considerado no Mapa estratégico da 
REBIO Guaribas. Apesar de a equipe mostrar afinidade com o tema planejamento 
estratégico por causa da história de implementação da UC, para minha surpresa o 
objetivo de promover a cultura organizacional de gestão para resultados surgiu nos 
trabalhos de grupo. Interpreto essa preocupação pelo fato de que mesmo tendo no 
Plano de Manejo da UC um planejamento estratégico de conhecimento de todos, o 
método de gestão estratégica ora proposto é, de fato, novo para a equipe. Foi 
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explicado no embasamento teórico apresentado em cada oficina que o BSC não se 
encerra na descrição das diretrizes e objetivos estratégicos, e que o trabalho de 
execução da estratégia, e sobretudo de monitoramento dessa execução teria que 
ser feito por toda a equipe, de forma sistemática. Garantir o capital organizacional dá 
sustentação a toda a estratégia, e garante o aprendizado organizacional. O 
aparecimento desse objetivo na perspectiva Aprendizado, no meu ponto de vista, 
mostrou que a equipe havia internalizado os conceitos apresentados, e estavam 
comprando a estratégia até então construída, de forma genuína. 

 

4.2.5 Perspectiva Recursos 
 
A equipe da REBIO Guaribas construiu os objetivos estratégicos na 

perspectiva Recursos com base na premissa de que contar com recursos 
orçamentários para a execução da estratégia seria condenar a estratégia ao 
fracasso. Da mesma forma, apesar de ter sido indicado como uma oportunidade na 
análise de ambiência da UC, o recebimento de recursos de compensação ambiental 
é um fato que ainda encontra-se no campo das possibilidades1, não tendo sido, 
portanto, indicado como base para a estratégia aqui apresentada. A compra de 
terras para a ampliação da REBIO se dará por meio de parceria com organização 
internacional que tem como atribuição a compra e doação de terras para a criação 
de UC em países em desenvolvimento (figura 9). Essa parceria já está em fase de 
implementação.  

A implementação do programa de voluntariado traz força para os objetivos 
voltados para nosso beneficiário pesquisador e para a consolidação dos limites e 
recuperação de áreas degradadas no interior da REBIO (figura 9), na medida em 
que, por meio do voluntariado, espera-se angariar força de trabalho com 
competências necessárias para o alcance desses objetivos2. 

Finalmente, a elaboração de projetos para captação de recursos de fontes 
externas é a aposta da equipe para promover a elaboração de pesquisas aplicadas à 
gestão, a publicação do livro sobre a REBIO (perspectiva Beneficiário) e a 
recuperação das áreas degradadas no interior da UC (perspectiva Ambiente e 
Sociedade). 
 

                                                      
1 A duplicação da BR 101 no trecho vizinho a REBIO Guaribas foi concluída em 2011, no entanto a 
Câmera de Compensação Ambiental do governo federal ainda não estipulou o montante e a 
distribuição dos recursos de compensação ambiental referentes a essa obra. O recebimento de 
compensação ambiental pela REBIO Guaribas é uma realidade, mas não há nenhuma indicação 
concreta de sua efetivação a curto prazo por parte da Coordenação de Compensação Ambiental do 
ICMBio. 
 
2Vale lembrar que o trabalho voluntário em UC está regido por Plano de Trabalho individual firmado 
pelo voluntário. Nos Planos estão listadas as atividades a serem desempenhadas pelo voluntário, 
assim como as competências e habilidades exigidas para o trabalho pretendido. 
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Figura 9: Representação das relações entre os objetivos estratégicos da perspectiva 
Recursos e os objetivos estratégicos das perspectivas de resultados contidos no Mapa 
estratégico da REBIO Guaribas, construído na II Oficina de Planejamento Estratégico da 
REBIO Guaribas, realizada nos dias 24 e 25 de março de 2014. Em cinza estão os objetivos 
estratégicos de resultados que encontram respaldo em objetivos inseridos em outras 
perspectivas. 

 
 
4.3 Análise do processo de intervenção 
 
 Na primeira oficina, o primeiro desafio para a moderação foi convencer a 
equipe da importância de se fazer planejamento estratégico, visto que os servidores 
estão desmotivados por causa do momento de escassez orçamentária por que 
passa o ICMBio. Mesmo tendo surgido certa desconfiança principalmente com nossa 
capacidade de executar a estratégia (diante da situação institucional), ao final do 
embasamento teórico a equipe mostrou-se receptiva à proposta. Certamente pesou 
a favor a cultura organizacional da UC. Como dito anteriormente, desde sua criação 
existe o planejamento e organização do trabalho. Cabe ressaltar, no entanto, que os 
servidores mais antigos nunca participaram efetivamente dos planejamentos em si, 
mas o executavam e sabiam que suas atividades estavam previstas em documento 
de planejamento.  
 Outro movimento que teve que ser trabalhado pela moderação na primeira 
oficina foi o posicionamento em “superioridade corporativa” por parte de alguns 
servidores, que eu explicaria como sendo o sentimento de que a REBIO é melhor do 
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que todas as outras instâncias do ICMBio. Isso é um sentimento que sempre 
aparece em conversas informais entre servidores da UC, e, inclusive, é 
compartilhado pela chefia desta UC. A REBIO tem uma infraestrutura que recebe 
atenção e manutenção ininterrupta e uma equipe diferenciada que em sua totalidade 
consegue trabalhar em equipe e ser comprometida com o trabalho. Sabemos que é 
um caso raro. Mas o senso de superioridade não auxilia o sentido de pertencimento 
a um Instituto, não interioriza na UC a noção de que somos parte de um Sistema de 
Unidades de Conservação, que tem sua estratégia e diretrizes, que devemos, no 
mínimo, seguir. No meu ponto de vista, neste trabalho de planejamento, o 
sentimento de superioridade poderia comprometer o resultado dos trabalhos, 
promovendo a elaboração de diretrizes e objetivos estratégicos descolados da 
estratégia institucional. O embasamento teórico trouxe a noção de que fazer 
planejamento estratégico era base para várias unidades organizacionais do instituto 
(não só privilégio de unidades excepcionais), e que o alinhamento entre os 
planejamentos de cada uma com o planejamento institucional era premissa para 
uma boa execução das estratégias.  

Na segunda oficina, o principal desafio foi trazer os conceitos das 
perspectivas do Balanced Scorecard de forma resumida, mas ao mesmo tempo 
compreensível o suficiente para permitir um bom trabalho de construção dos 
objetivos estratégicos e sua distribuição nas diferentes perspectivas. A principal 
discussão nesse momento foi a respeito de quem seria nosso beneficiário1, e sobre 
o que ele espera de nós (“qual é nosso grupo de interesse? Quais são suas 
necessidades e expectativas?”). Essa discussão foi interessante porque nos mostrou 
que apesar de atendermos as demandas ambientais dos vizinhos, apesar de termos 
uma relação de parceria com o Ministério Público, apesar de atendermos da melhor 
forma possível o pesquisador que solicita realizar atividade científica ou didática na 
REBIO, na realidade pouco nos preocupamos com as expectativas desses 
beneficiários. Trazer os conceitos do Modelo de Excelência em Gestão Pública 
auxiliou o entendimento geral de que é importante que saibamos o que as pessoas 
diretamente impactadas por nossa atuação esperam de nós. Foi explicado que 
apesar de nossa finalidade máxima ser a conservação da biodiversidade no espaço 
em que temos governabilidade, não fazemos gestão sem contar com as pessoas do 
entorno, e por isso, em nosso planejamento estratégico devemos demonstrar como 
pretendemos gerar valor para essas pessoas. 

Minha participação como moderadora, sendo chefe da REBIO Guaribas 
trouxe, para o processo de intervenção, alguns desafios adicionais. Primeiro, 
precisava assegurar que os participantes da oficina não se sentissem inibidos em 
expor suas opiniões pelo fato de estarem sendo conduzidos pela própria chefe.  
Para prevenir essa possibilidade, no início da primeira oficina propus um pacto entre 
todos: falar o que quisessem falar, respeitando cada um, de forma sempre 
construtiva. E me comprometi a não levar para o lado pessoal qualquer comentário 
que fosse externado a respeito da gestão da UC. A presença de um servidor da 
Coordenação Regional 6 no auxílio da moderação também poderia ter inibido a 
participação plena de alguns servidores, e por isso ficou também pactuado que tudo 
o que seria dito nas oficinas ficaria nas oficinas. Sem dúvida, além do pacto, graças 

                                                      
1 Essa discussão ocorrida na segunda oficina de Planejamento gerou, para além dos resultados da 
oficina em si, algumas mudanças no gerenciamento da UC como um todo. Alguns projetos em 
andamento, por exemplo, foram revistos a partir da consideração de que nossos principais 
beneficiários incluem os moradores do entorno da UC, e nãocorrespondem só aos pesquisadores 
usuários da REBIO. 
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à postura do servidor e de suas atitudes ao longo dos trabalhos e intervenções 
acredito que todos se sentiram a vontade com sua presença.  

Outro desafio foi o de não emitir opiniões pessoais ao longo dos trabalhos de 
moderação. Deixei claro para a equipe no início da primeira oficina que minha 
participação seria prioritariamente como moderadora, porém, em alguns momentos 
participaria como equipe, notadamente nos trabalhos em grupo. Foi difícil, mesmo 
assim, manter a imparcialidade durante a moderação. No entanto, fazendo uma 
análise crítica de meu desempenho, penso que consegui, de forma crescente ao 
longo do tempo (ao longo das duas oficinas) atingir o distanciamento entre meu 
papel de equipe e meu papel de moderadora. Cabe ressaltar que na segunda parte 
da segunda oficina, na construção dos objetivos e Mapa estratégicos (em que a 
equipe participante consistiu apenas da equipe gestora da UC), a minha participação 
foi uma fusão de moderação e equipe. Explico isso da seguinte forma: senti-me 
como em um trabalho em grupo em que um dos membros detém mais conhecimento 
que os demais sobre o assunto tratado, e esse conhecimento é legitimado pelo 
restante da equipe, permitindo que, tecnicamente, prevaleça a opinião do 
participante com mais conhecimento teórico sobre o assunto tratado. Como nesse 
momento a equipe era bem pequena, apenas quatro servidores, a interação entre 
todos também foi mais leve e assertiva. Foi uma experiência muito interessante, em 
que pude vivenciar a interligação entre o papel de moderador/facilitador com o papel 
de líder (neste caso, não por deter a autoridade legal, mas sim por deter a 
autoridade do conhecimento). Mesmo assim, julgo que não usei esta autoridade para 
manipular os resultados alcançados, até porque, apesar de imbuída da teoria e 
sabendo explicar aos colegas os conceitos expostos, para mim, na prática, foi muito 
difícil propor objetivos estratégicos e distribuí-los nas diferentes perspectivas.  

Constituiu também um grande desafio na moderação cumprir efetivamente 
com o combinado de não levar para o lado pessoal comentários e opiniões, 
especialmente na análise de ambiência da REBIO. Neste momento, a evidência das 
fraquezas da UC pode expor as falhas de gestão e os resultados que não foram 
alcançados. Percebi que algumas críticas expostas por responsáveis do setor de 
proteção eram direcionadas para o setor de pesquisa, e as discussões 
subsequentes faziam com que os críticos propusessem as “soluções” que deveriam 
ter sido buscadas, mas não foram. Essas críticas se mostraram pessoais e neste 
momento houve intervenção forte para quebrar o processo que estava desviando o 
foco dos trabalhos. Foi acordado que aquele momento não seria o momento para 
buscar motivos e soluções, mas apenas evidenciar as fraquezas. A partir daí, o 
trabalho fluiu com mais foco. Não levei nenhuma crítica ou fraqueza para o lado 
pessoal, mas isso não quer necessariamente dizer que pratiquei o exercício de 
moderação com excelência, mas possivelmente que o grupo se sentiu, sim, 
minimamente inibido pelo fato de que a moderação estava sendo feita pela própria 
chefe da REBIO, a ponto de cuidar, pelo menos, na forma como colocavam suas 
ideias. Em todo caso, por vezes o desejo de “me explicar” era quase irrefreável, mas 
acredito ter conseguido, em quase todos esses momentos, manter uma atitude 
parentética e seguir adiante sem explicações. 

O desempenho da equipe durante as oficinas variou conforme o conteúdo 
tratado e a dinâmica de trabalhos em grupo. Os conteúdos mais técnicos tratados 
com toda a equipe da UC (missão e visão) foram alcançados, mas ficou claro que a 
participação de todos foi realmente plena nos conteúdos mais intuitivos, ou seja, na 
explicitação de valores e na análise de ambiência. As duplas mostraram-se ser a 
melhor forma de trabalhar com as pessoas menos instruídas da equipe. Acredito que 
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em duplas elas se sentiram mais a vontade para explanar suas ideias e deixar que 
outra pessoa escrevesse no lugar delas.   

A composição dos grupos (na construção da missão e da visão) e das duplas 
(na explicitação dos valores, na análise de ambiência e na elaboração dos objetivos 
estratégicos) foi feita pelos moderadores (o servidor da CR6 e eu) com a 
preocupação de não criar grupos em que possíveis discussões conceituais e 
ideológicas fossem travadas, embotando o processo construtivo. Apostamos que as 
diferentes visões de mundo poderiam de toda forma se confrontar nas consolidações 
em plenária, mas aí sob moderação, facilitando discussões mais produtivas. Essa 
aposta verificou-se acertada, visto que os grupos conseguiram de forma geral 
cumprir os tempos propostos de trabalho para cada atividade, preservando tempo 
para as consolidações em plenária, que, com o auxílio da moderação, foram focadas 
e geraram discussões interessantes e civilizadas. 

  
 
5. CONCLUSÕES 
 

As oficinas realizadas atingiram seus objetivos. A REBIO Guaribas tem hoje 
missão institucional, visão de futuro, valores organizacionais e Mapa estratégico1. 
Para além do resultado do ponto de vista do conteúdo, a realização do planejamento 
estratégico da REBIO Guaribas também trouxe à equipe amadurecimento a respeito 
do nosso papel regional na conservação do meio ambiente. O trabalho proposto nas 
oficinas gerou reflexões e discussões a respeito de quem é de fato nosso 
beneficiário, e o que ele espera de nós.  

O uso de BSC no planejamento estratégico de uma unidade organizacional 
pública criada com o propósito de fazer conservação da biodiversidade, 
considerando, no escopo dos resultados a serem alcançados, as perspectivas 
Sociedade e Beneficiários, força a unidade para fora de seus limites, aproximando-a 
de seu entorno, o que, no caso da REBIO Guaribas, se fazia urgente, após 24 anos 
de criação. Acredito que fazer planejamento estratégico usando os conceitos do 
BSC também ajuda a quebrar um paradigma específico dos gestores de unidades de 
conservação de proteção integral, o de que nesses espaços a gestão sócio-
ambiental é um componente da gestão que pode prescindir de priorização. 

A experiência de moderar/facilitar uma oficina de planejamento estratégico na 
REBIO Guaribas mostrou-se um desafio pessoal. É realmente difícil ser membro de 
uma equipe, ser comprometida com o propósito da organização como todos os 
demais, e se destituir da necessidade de opinar sobre algumas decisões. Em 
nenhum momento me senti desconfortável com o papel de moderadora, sem dúvida 
pelo fato de que a equipe se mostrou disposta e comprometida com a proposta 
trazida, e em nenhum momento demonstrou desconfiança ou questionou o papel 
que eu estava desempenhando. 

A presença de outro analista ambiental auxiliando nos trabalhos de 
moderação foi definitivamente uma das chaves para o sucesso das oficinas, pois ele 
trouxe em alguns momentos opiniões que fizeram diferença no desenvolvimento dos 
trabalhos, notadamente na construção dos grupos. Também foi de grande ajuda no 
esclarecimento de conceitos e informações que guiaram as discussões entre todos. 

Eu destacaria como ponto forte desse trabalho a explicitação dos valores 

                                                      
1 No momento em que finalizo esse trabalho, a equipe gestora da UC está voltada para a construção 
dos sistemas de mensuração do desempenho de cada objetivo estratégico, os chamados conjuntos 
consistentes. 
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organizacionais da REBIO Guaribas e a construção da matriz FOFA. Nesses 
momentos, o trabalho de moderação se tornou apenas a condução da construção 
das ideias, sem base em conceitos teóricos, sem haver a polaridade entre quem 
“sabe mais do assunto” e “quem não sabe”, pois o conhecimento usado para 
construir os resultados não foi o trazido pela moderação, mas sim por cada um. A 
preocupação demonstrada pelo grupo com a aposentadoria de parte da equipe, e 
com a falta de um banco de dados sobre a REBIO demonstra a percepção empírica 
de que o conhecimento que todos detém a respeito de seu trabalho, se não for 
compartilhado, vai se perder, e isso terá um impacto negativo no funcionamento da 
REBIO. 

O trabalho de moderação mostrou-se pra mim uma experiência genuinamente 
altruísta, em que estamos ali para facilitar um processo construtivo coletivo, que não 
lhe pertence (mesmo considerando que neste caso específico meu trabalho foi 
moderar uma equipe da qual pertenço, em oficinas cujos resultados me interessam e 
interferirão no meu trabalho futuro como membro dessa equipe). Moderar é como 
dar-se sem esperar nada em troca, além do orgulho íntimo de missão cumprida. 
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