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RESUMO 
 

 
 

Este trabalho apresenta os resultados do desenvolvimento de planejamento estratégico 
realizado na Estação Ecológica de Cuniã, Unidade de Conservação (UC) federal situada 
nos municípios de Porto Velho (RO) e Canutama (AM). O objetivo do presente trabalho foi 
elaborar as diretrizes, e os objetivos estratégicos, contribuindo para a gestão da UC.   
Para isso, a partir da análise documental, reunião para apresentação da proposta e 
oficina de trabalho, deu-se elaboraçãodas diretrizes estratégicas da ESEC Cuniã (missão, 
visão de futuro) e o mapa estratégico contribuindo com sentido e direção para o alcance 
dos objetivos da UC.  Foi utilizada a metodologia de Balanced Scorecard - BSC, para o 
intervalo temporal de três anos. A missão de futuro construída afirma a importância da 
conservação da biodiversidade representada nas diferentes paisagens e bancos 
genéticos associados, objeto de especial preservação. Sendo referência em ações de 
pesquisa e educação ambiental no interflúvio Purus-Madeira, assim minimizando as 
pressões no seu interior e entorno. E apresenta como visão ser reconhecida como 
relevante na conservação da biodiversidade local, em função das atividades de pesquisa, 
educação ambiental e oferta dos serviços ecossistêmicos prestados aos seus atores 
sociais. O Mapa estratégico construído contém 22 objetivos estratégicos, distribuídos 
homogeneamente em quatro perspectivas (Sociedade e Ambiente, Beneficiários, 
Processos, Aprendizado e Crescimento). Como subsídio para a elaboração do 
planejamento, foi realizado uma análise de ambiência e os alvos de conservação 
descritos no seu plano de manejo.  A análise de ambiência realizada proporcionou uma 
grande contribuição da equipe e compreender de maneira mais clara o contexto em que a 
ESEC está inserida no cenário atual, assim como um envolvimento e um 
comprometimento com as ações da sua gestão. 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 e quais produtos retribuímos a sociedade.  A realização do 
planejamento estratégico da ESEC Cuniã além da sua representação e estruturação 
reforçou a importância do planejamento para a execução das estratégias de gestão da UC 
visando o objetivo principal que é a sua conservação e o seu reconhecimento na região.  
 
 
Palavras chaves: Planejamento Estratégico, Estação Ecológica de Cuniã, Gestão 
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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 Estação Ecológica de Cuniã, 
Unidade de Conservação (UC) federal. 

A Estação Ecológica de Cuniã é uma UC de proteção integral, criada pelo Decreto 
Federal S/No de 27 de setembro de 2001 (Brasil, 2001), com aproximadamente 
53.221,2320 ha, dividida em duas áreas distintas, denominadas Área I e Área II, tendo 
como objetivos proteger e preservar amostras dos ecossistemas de Cerrado, bem como 
propiciar o desenvolvimento de pesquisas cientificas. Em 2007, sua área foi ampliada 
para 125.849,23 hectares, pelo Decreto S/No de 21 de dezembro de 2007 (Brasil, 2007), 
retificado pelo Decreto S/No de 13 de marco de 2008 (Brasil, 2008), visando proteger a 
diversidade biológica e a representatividade dos ambientes naturais na região do médio 
rio Madeira. Em 2010, a UC foi novamente ampliada, por meio da Lei 12.249 de 11 de 
junho de 2010, publicada em 14 de junho de 2010 (Brasil, 2010), a qual determinou a 
anexação aos seus limites da antiga Floresta Estadual de Rendimento Sustentável Rio 
Madeira A, resultando uma área total de 189.661,23 hectares. 

A Estação Ecológica de Cuniã, como parte do conjunto das UC do Interflúvio 
Purus-Madeira (FIGURA 1), está localizada, em sua maior parte, ao norte do estado de 
Rondônia, no municípiode Porto Velho, e com uma pequena porção ao sul do Amazonas, 
no município de Canutama, junto a margem oeste do médio rio Madeira.  

 

 
 
Figura 1- Mapa da localização da UC situada na Região do Interflúvio Purus – 

Madeira 
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Faz limite com a Reserva Extrativista Lago do Cuniã (20.000 hectares), com a qual, 

juntamente com a Floresta Nacional do Jacundá (240.882,23 hectares), formam a Gestão 
Integrada Cuniã Jacundá (GICJ), Portaria n°100 de 17 de setembro de 2010 (Figura 2). 

 

 
 
Figura 2- Mapa de localização da Estação Ecológica de Cuniã no contexto da Gestão 
Integrada Cuniã Jacundá  
 

A ESEC Cuniã auxilia na proteção das áreas de campos naturais localizadas ao 
norte de Rondônia e sul do Amazonas, na proteção de nascentes de rios e igarapés que 
correm em direção ao Rio Madeira e das nascentes do Rio Açuã, em Canutama. Dentro 
da Estação Ecológica de Cuniã localiza-se a nascente do igarapé Cuniãzinho, o qual, 
juntamente com o igarapé Cuniã Grande, é responsável pelo abastecimento do Lago do 
Cuniã, localizado na RESEX do Lago do Cuniã, ambiente de grande diversidade biológica 
e beleza cênica. A conformação atual dos limites da ESEC Cuniã, denota sua divisão em 
duas grandes áreas, separadas pela Reserva Extrativista Lago do Cuniã. Na área I, a 
Estação Ecológica de Cuniã localiza-se paralelamente à BR-319 atuando como uma 
barreira contra o desmatamento sobre outras áreas protegidas. Nesta área, localiza-se 
uma base de campo da Estação Ecológica, acessada via BR-319, sendo percorridos 
cerca de 120 km a partir da cidade de Porto Velho, Rondônia. Acessos secundários 
terrestres a ESEC Cuniã também partem da BR-319, como é o caso do Ramal Santa 
Luzia, ao norte da Unidade já na divisa com o município de Humaitá, além de acessos a 
propriedades rurais ao longo desta rodovia. Na área I estão localizadas importantes 
manchas de campos naturais acessadas via BR-319, e que são objeto de especial 
preservação. Também nesta área, junto à base, está instalada uma grade de 
monitoramento do Programa de Pesquisa em Biodiversidade (PPBio), na qual são 
realizadas inúmeras atividades de pesquisa científica. 

Especialmente em relação aos acessos, a área I também possui importantes 
acessos fluviais que desaguam no Rio Madeira, a exemplo dos igarapés Mirari, Aponiã, 
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dentre inúmeros tributários. Já a área II, localizada na margem esquerda do Rio Madeira, 
na região denominada vulgarmente de “Saco do Boi”, abriga ecossistemas lacustres com 
grande diversidade biológica e de extrema importância ambiental para a região, a 
exemplo dos lagos Pau D’Árco e Barraquinha. O acesso a área II faz-se principalmente 
por via fluvial, partindo da cidade de Porto Velho pelo Rio Madeira até a desembocadura 
do Igarapé Capitari, que estabelece o limite entre a Resex Lago do Cuniã e a Estação 
Ecológica.  A comunidade Sossego localiza-se na área I, na porção norte da ESEC Cuniã, 
região do limite com o estado do Amazonas. O acesso facilitado se dá via terrestre pelo 
município de Humaitá/AM, seguindo via fluvial pelo Rio Madeira sentido Porto Velho até o 
afluente Igarapé Mirari, seguindo até o interior da UC. O outro acesso é somente fluvial 
pelo Rio Madeira sentido Humaitá até o Igarapé Mirari. 
 O Plano de Manejo (PM) da Estação Ecológica (ESEC Cuniã) foi publicado 
recentemente em outubro de 2018 (Portaria ICMBio nº 899 de 24/10/2018) data esta após 
a realização da oficina de elaboração do Planejamento Estratégico . No Plano de Manejo, 
documento norteador da gestão estão dispostos os alvos de conservação da UC, assim 
como seu zoneamento.  

A fim de implantar e executar as atividades previstas no seu Plano de Manejo, no 
atual cenário em que se encontra o instituto, o Planejamento Estratégico apresenta-se 
como uma forma dos gestores organizarem atividades e ações que necessitam ser 
implementáveis.  O processo de gestão estratégica previsto no Balanced Scorecard 

(BSC) tem o propósito de aumentar a eficácia de uma Instituição ou de uma Unidade 
desta, permitindo a mensuração de vetores do desempenho que não apenas os 
indicadores financeiros, emanados da visão e da estratégia da organização, sendo 
considerado uma ferramenta que permite que a organização exponha a forma como 
pretende criar valores organizacionais de longo prazo (KAPLAN & NORTON, 2000 apud 
NUNES 2015). 

Segundo descrito por NUNES 2015, para a implementação deste modelo de 
gestão nos órgãos da Administração Pública Federal, foi necessário identificar dentre as 
diversas metodologias de Planejamento Estratégico, qual melhor se adequasse a 
mudança no modelo de gestão. O processo de gestão estratégica previsto no BSC tem o 
propósito de aumentar a eficácia de uma Instituição ou de uma Unidade desta, permitindo 
a mensuração de vetores do desempenho, sendo considerada uma ferramenta que 
permite que a organização exponha a forma como pretende criar valores organizacionais 
de longo prazo.  Para isto esta metodologia ao ser aplicada na gestão pública de 
planejamento necessita ser adaptada como a interligação entre os interesses dos 
múltiplos stakeholders do setor público (governo, funcionários, cidadãos e sociedade) com 
as prioridades estratégicas da instituição (GUEDES, 2012).  

A equipe atual da ESEC Cuniã entende que o planejamento e o mapeamento dos 
processos pertinentes é uma forma de considerar os interesses e expectativas destes 
com relação a UC, permitindo ainda que a Unidade inicie sua gestão com um registro das 
escolhas gerenciais e com indicativo das diretrizes que foram adotadas pelos atuais 
gestores, facilitando as tomadas de decisões para os próximos anos.  A partir desse 
reconhecimento a equipe da unidade que é composta por 2 analistas ambientais em 
exercício e 2 técnicos (sendo que um deles esta em processo de aposentadoria) 
considerando o seu  pequeno quadro de servidores e as ações de cooperação existentes 
com as outras duas UCs que compõe a gestão integrada que inclusive colaboraram na 
construção do presente trabalho  a equipe em si acredita que o Planejamento Estratégico  
é o melhor caminho a ser realizado em uma gestão.  

A equipe contribuiu na definição dos objetivos estratégicos e resultados esperados 
da gestão, numa perspectiva institucional, inclusive para subsidiar a execução dos alvos 
da conservação, propostos no Planejo de Manejo da ESEC.  
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Portanto o presente trabalho propõe o Planejamento Estratégico da Estação 
Ecológica de Cuniã como facilitador, com vistas a embasar ações a partir da identificação 
das prioridades, prevendo um intervalo temporal que vai de 2019 a 2021. Além disso, a 
ESEC possui grande potencial para ser palco de inúmeros trabalhos científicos, os quais 
demonstram que essa Unidade de Conservação abriga fauna e flora rica, típicas do bioma 
Amazônico, Cerrado, com áreas representativas de ambiente lacustre, o que ressalta sua 
importância na conservação da sua biodiversidade.  

 

 1.2 Objetivo 

Objetivo geral: 

Objetivou-se com este trabalho elaborar o Planejamento Estratégico da Estação 
Ecológica de Cuniã. 
 
Objetivos específicos:  
 

1. Elaborar as Diretrizes Estratégicas da ESEC Cuniã, fundamentado em elementos 
presentes nos decretos de criação e ampliação e Plano de Manejo 
semprealinhados com base nas diretrizes estratégicas institucionais do ICMBio; 

2. Realizar a análise de ambiência da ESEC; 
3. Definir os objetivos estratégicos e representá-los graficamente no Mapa Estratégico 

da UC; 
 
 

2. METODOLOGIA DE REALIZAÇÃO DA PRÁTICA 

A pesquisa caracterizou-se segundo os objetivos como exploratória, pesquisa 

documental, pesquisa bibliográfica e pesquisa-ação (SANTOS,1999). 

Houve 3 momentos para a realização da intervenção: 
 
(1º) Análise documental; 
(2º) Construção da proposta pela equipe ICMBio e; 
(3º) Escrita do trabalho final. 

 

1º Momento) Análise documental 
 

1. Para este momento a metodologia aplicada foi à análise documentaldos decretos 
de criação e ampliação da Estação Ecológica Cuniã (Decreto Federal S/No de 27 de 
setembro de 2001 (Brasil, 2001), Decreto S/No de 21 de dezembro de 2007 (Brasil, 2007), 
retificado pelo Decreto S/No de 13 de marco de 2008 (Brasil, 2008); Lei 12.249 de 11 de 
junho de 2010, publicada em 14 de junhode 2010 (Brasil, 2010), da lei de criação do 
ICMBio (Lei Federal nº 11.516/2007) (BRASIL, 2007) e do Sistema Nacional de Unidades 
de Conservação (Lei Federal nº 9985/2000) (BRASIL, 2000). 
2. Posteriormente, houve análise das informações contidas no Plano de Manejo da 
Estação Ecológica de Cuniã, que durante a oficina estava em fase de publicação, com 
informações que subsidiaram a análisesituacional da Unidade de Conservação. 

Tendo em vista que, que são documentos fundamentais que normatizam a gestão 
da Estação Ecológica de Cuniã, sendo norteadores e subsidiam a análise situacional da 
Unidade de Conservação. 
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2º Momento) Construção da proposta pela equipe da Gestão Integrada Cuniã 
Jacundá (GICJ) 
 
 
1. Ocorreu uma reunião entre a equipe da GICJ e Coordenação Regional no mês de 

setembro de 2018 para tratar diversos assuntos relacionados à gestão e na pauta foi 
apresentado a proposta da elaboração do Planejamento Estratégico da ESEC Cuniã e 
um breve nivelamento sobre assunto; 

2. Baseada na analise documental foi rascunhada pelo autor um roteiro com 
propostas estratégicase encaminhada para a equipe via email para um nivelamento do 
que se pretendia discutir e construir na oficina; 

3. A fim de chegarmos a elaboração do Planejamento Estratégico da ESEC foi 
conduzida uma única oficina de trabalho no mês de outubro, com duração de dois dias, 
onde foi apresentada a proposta para o grupo.  A oficina teve como objetivo básico a 
construçãodas diretrizes estratégicas da ESEC, com uma discussão da análise de 
ambiência, com reflexõessobre fatores que podem interferir no desenvolvimento da 
missão e no alcance davisão de futuro da UC; e elaboraçãodo Mapa Estratégico da 
ESEC. 

Como a oficina foi realizada com grupo relativamente pequeno (de 6 a 8 pessoas), 
não houve formação de subgrupos e as discussões foram realizadas entre todos os 
participantes. 

No que se refere à metodologia adotada para realização da oficina de 
planejamento, optou-se pela realização de uma única oficina, de pesquisa-ação ou 
pesquisa aplicada em dois momentos, haja vista as dificuldades em se reunir por mais 
vezes com todos os convidados. Os trabalhos foram realizados pela equipe das três 
unidades de conservação abrangidas pela Gestão Integrada Cuniã Jacundá (03 
analistas), (03 técnicos), (01 estagiaria), (01 servidor portariado recém-chegado a UC), 
sendo consenso a participação de todos da GICJ devido a necessidade de planejamento 
integrado entre as UCs. 

 

As etapas do desenvolvimento da oficina e principais produtos foram: 
 
1. Introdução sobre a proposta e metodologia de planejamento, conceitos sobre 

Planejamento Estratégico, BSC e Diretrizes Estratégicas.  
A oficina iniciou-se com o nivelamento do conhecimento acerca da Gestão por 

Resultados e do Balanced Scorecard (BSC), análise do Mapa Estratégico do ICMBio. 
Conhecer os indicadores e as metas institucionais do ICMBio foram de grande relevância 
para garantir uma construção alinhado e com coerência em relação a sede, juntamente 
com os objetivos de criação e ampliação descritos no Decretos e seu Plano de Manejo 
que foram considerados para a elaboração das estratégias da unidade (KLUPPEL, 2014). 
2. Desenvolvimento da Missão e Visão. Para esta etapa, foram apresentadas 
informações quesubsidiaram a construção da missão e da visão da ESEC Cuniã. 
Essasinformações compreenderam a leitura da lei do SNUC, com ênfase nas definições e 
nos objetivos de uma Estação Ecológica, objetivos da criação e ampliação, demais 
informações apresentadas no Plano de Manejo, e o alinhamento com o Mapa Estratégico 
institucional; 
3. Análise Ambiência, por meio da construção de uma matriz FOFA (fortalezas, 
oportunidades, fraquezas e ameaças) com toda a equipe da GICJ. As informações 
dispostas na matriz construída foram ponderadas a fim de evidenciarmos as principais 
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fortalezas, oportunidades, fraquezas e ameaças para o alcance da visão de futuro da 
ESEC.  

Feito o alinhamento, iniciou-se a construção das diretrizes estratégicas. A 
construção de Análise de Ambiência, e sua matriz FOFA (fortalezas, oportunidades, 
fraquezas e ameaças) com toda a equipe da GICJ foi de grande relevância. Os 
participantes sistematizaram suas opiniões na elaboração da matriz de análise estratégica 
do ambiente de acordo com o cenário atual, assim foi possível compreender de maneira 
mais clara o contexto em que a ESEC está inserida, bem como o impacto que este 
contexto pode ter sobre o alcance ou não da Visão de Futuro. 
 
4. A elaboração do Mapa Estratégico da UC, a visão de futuro e os alvos de 
conservação descritos no Plano de Manejo e as informações contidas na matriz FOFA 
subsidiaram a definição dos objetivos estratégicos e sua distribuição nas diferentes 
perspectivas (Ambiente e Sociedade, Beneficiários, Processos Internos, Aprendizado e 
Recursos) sempre com o intuito de se ter um alinhamento. 

Os alvos de conservação descritos no Plano de Manejo da UC serviram juntamente 
com a informações geradas na prática da Análise de Ambiência subsídios para definição 
dos objetivos estratégicos da ESEC Cuniã e para a construção do Balanced Scorecard 
(BSC). Por fim, foi construído o Mapa Estratégico da UC, representando graficamente os 
objetivos estratégicos definidos e elencados de acordo com as perspectivas propostas 
pelo BSC. 
 
3. REFERENCIAL TEÓRICO: 

 A análise documental constitui uma técnica importante na pesquisa qualitativa, seja 
complementando informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos 
novos de um tema ou problema (LUDKE& ANDRÉ, 1986). A pesquisa documental foi 
empregada em razão das fontes provenientes de documentos oficiais,  entre elas trabalha 
fontes que não receberam organização, análise e publicação  (SANTOS, 1999) . 

Os vários métodos participativos podem ser divididos em três classes: métodos de 
diagnóstico, que extraem informações de um grupo alvo e os incluem em processos de 
tomada de decisão; métodos de coaprendizagem, nos quais as perspectivas de todos os 
grupos mudam, como resultado de um processo, sendo a informação gerada incorporada 
a um processo de tomada de decisão; e métodos de gestão (compartilhada ou co-gestão), 
nos quais todos os atores envolvidos passam a conhecer melhor e mais o seu contexto e 
são incluídos em processos de tomada de decisão (LYNAM et al., 2007). 

A pesquisa aplicada tem por objetivo pesquisar, comprovar ou rejeitar hipóteses 
recomendadas pelos modelos teóricos, exigindo teorias ou leis mais extensas como ponto 
de partida, fazendo seu emprego às diferentes necessidades humanas (OLIVEIRA, 2001). 
Na pesquisa-ação, além de compreender, o pesquisador interage na situação problema a 
fim de solucioná-la, assim, ao mesmo tempo em que o pesquisador faz uma análise da 
situação estudada, propõe um melhoramento das práticas analisadas (SEVERINO, 2007). 
Caracteriza-se pela interação entre pesquisadores e membros das situações 
investigadas, alguns autores empregam a Pesquisa Ação e a Pesquisa Participante como 
sinônimas. 

Segundo CABRAL et al, 2012, a Missão é a razão de ser da UC e o seu foco 
fundamental de atividades, a Visão de Futuro é o estado que a UC deseja alcançar e 
propicia direcionamento. Depois de ter se falado em missão e visão da organização, é 
necessário definir como atingir os objetivos almejados para se chegar, visando alcançar 
sucesso nas ações estratégicas. 
 A Análise de Ambiência utiliza a metodologia descrita por matriz FOFA. A FOFA, 
acrônimo para análise de Fortalezas, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças (descrito em 
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inglês como SWOT: Strengths, Weakness, Opportunitiese Threats), é uma ferramenta 
valiosa para a análise de um tema específico, para o monitoramento e a avaliação de 
ações implementadas, para a identificação de projetos a serem implantados e para a 
avaliação do desempenho do trabalho (DRUMOND, 2009 apud NUNES, 2015). 

A principal metodologia desenvolvida para representar um processo de manejo 
adaptativo são os Padrões Abertos para a Prática da Conservação – Padrões Abertos, 
desenvolvidos pela Aliança para Medidas de Conservação – CMP. A metodologia propõe, 
no seu componente de contextualização, a definição de alvos de conservação. Tais alvos 
podem ser espécies, sistemas ou processos ecológicos, selecionados para representar o 
conjunto da biodiversidade da área (CMP, 2007). Na metodologia, os alvos de 
conservação são a base para o estabelecimento dos objetivos de conservação. Para uma 
complementação da análise situacional, proposta pela metodologia, junto com a 
identificação dos alvos de conservação, são apontadas as ameaças diretas e indiretas 
ligadas aos alvos e os fatores chaves que os influenciam. A CMP propõe o uso de um 
modelo conceitual para representar graficamente as relações entre os diferentes fatores 
da análise situacional. Para organizar esse modelo conceitual utilize-se o Software de 
gestão adaptativa Miradi (CMP, 2007). 

O planejamento é a função administrativa que determina, antecipadamente, quais 
são os objetivos a serem atingidos e como se deve fazer para alcançá-los 
(CHIAVENATO, 2003). Segundo o mesmo autor as organizações não devem trabalhar na 
improvisação, tudo deve ser planejado antecipadamente. O planejamento serve de base 
para as demais funções, desta forma o planejamento figura como a primeira função 
administrativa. 
 De acordo com OLIVEIRA, 2005, o uso do planejamento é influente no sentido de 
organizar as idéias e ações em torno da estratégia. Para isso o Planejamento Estratégico 
é uma metodologia gerencial que permite estabelecer a direção a ser seguida pela 
Organização, visando maior grau de interação com o ambiente. Sem a execução da 
estratégia, as organizações ficam impossibilitadas de conseguir os benefícios da 
realização de uma análise, do estabelecimento de uma diretriz e da formulação da 
estratégia organizacional. Para FISHMANN & ALMEIDA (1991), "Planejamento 
Estratégico  é uma técnica administrativa que, através da análise do ambiente de uma 
organização, cria a consciência das suas oportunidades e ameaças, dos seus pontos 
fortes e fracos para o cumprimento da sua missão e, através desta consciência, 
estabelece o propósito de direção que a organização deverá seguir para aproveitar as 
oportunidades e reduzir riscos".“O processo de planejar envolve, portanto, um modo de 
pensar; e um salutar modo de pensar envolve indagações; e indagações envolvem 
questionamentos sobre o que fazer, como, quando, para quem, por que, por quem e 
onde” (OLIVEIRA, 2005). 
 Para RIBEIRO, 2008 a estratégia é a arte de planejar e colocar o plano em ação, e 
tem como objetivo alcançar ou manter posições favoráveis a futuras ações táticas sobre 
alcançar objetivos específicos de uma organização e para o desempenho de sua missão. 
A estratégia é uma forma de direcionar as organizações ao aproveitamento dos recursos 
que possui, e a orientação de um caminho a seguir, perante os diferentes objetivos, 
meios, instrumentos e formas de controle para conduzir a organização à sua meta e 
implica estabelecimento de limites. 

Para esse trabalho propôs uso do Balanced Scoercard – BSC como o sistema de 
mensuração e desdobramento da estratégia e funciona com um método acessível a todos 
de uma organização. É através dele que é possível esclarecer e explicar a missão e visão 
da organização; comunicar objetivos; associar mensurações estratégicas; estabelecer, 
metas que uma vez atingidas permitem a evolução. Segundo KAPLAN & NORTON 
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(2004), a estratégia de uma organização descreve como ela pretende criar valor para 
seus acionistas, clientes e cidadãos.  

Para ROCHA, 2000 “o Balanced Scorecard é mais do que um sistema de medidas, 
devendo também traduzir a visão e a estratégia de uma unidade de negócios em objetivos 
e medidas tangíveis, que representam o equilíbrio entre indicadores externos voltados 
para acionistas e clientes, e medidas internas dos processos críticos, de inovação, 
aprendizado e crescimento”. 

Entre os diversos métodos o Balanced Scorecard é um mecanismo de apoio ao 
direcionamento, desdobramento, monitoramento e aprendizados estratégicos. O BSC é 
muito eficaz quanto utilizado para orientar o processo de mudança organizacional, 
possibilitando as iniciativas organizacionais, de maneira integrada, para a conquista de 
metas mais amplas e para o sucesso de ações estratégicas. 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 & NORTON, 2004 apud KLUPPEL, 2014). 

Para a implementação deste modelo de gestão nos órgãos da Administração 
Pública Federal, foi necessário identificar dentre as diversas metodologias de 
Planejamento Estratégico existente aquela que melhor se adequasse aos objetivos que se 
pretendia alcançar com esta mudança no modelo de gestão. O processo de gestão 
estratégica previsto no BSC tem o propósito de aumentar a eficácia de uma Instituição ou 
de uma unidade desta, permitindo a mensuração de vetores do desempenho que não 
apenas os indicadores financeiros, emanados da visão e da estratégia da organização, 
sendo considerada uma ferramenta que permite que a organização exponha a forma 
como pretende criar valores organizacionais de longo prazo (KAPLAN & NORTON, 2000 
apud NUNES, 2015). 

De acordo com GUEDES, 2012 o  uso metodologias de planejamento entre elas o 
BSC  nas organizações governamentais garante a explicitação da estratégia de governo, 
bem como o foco do uso dos recursos disponíveis, observando as particularidades que 
diferenciam o setor público do privado no que tange à aplicação de ferramentas de 
gestão: existência de estruturas rígidas, cultura própria do setor, mudanças periódicas de 
direção de políticas.   

O BSC ajuda aos gestores a compreenderem as conexões existentes dentro da 
organização, oferecendo assim uma estrutura ao qual permitam quais os fatores críticos 
de sucesso na execução da estratégia, fortalecendo o processo decisório e permitindo a 
implementação de sua estratégia com mais eficácia. 

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 comos ativos intangíveis de uma 
organização. Nesse contexto verifica-se que o BSC é uma ferramenta facilitadora, 
centralizadora das implicações das decisões.   

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 & NORTON, 2004 apud KLUPPEL, 2014). O Mapa Estratégico e o BSC criam 
condições para que todos na organização compreendam a estratégia, promovendo o 
alinhamento da organização com a estratégia. 
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4. RESULTADOS ALCANÇADOS E DISCUSSÃO: 

 

O Planejamento Estratégico com as Diretrizes Estratégicas – Missão e Visão – e o 
Mapa Estratégico da ESEC Cuniã foram elaborados. O trabalho foi conduzido 
conjuntamente com os demais servidores das outras duas unidades de conservação 
sendo a RESEX Lago do Cuniã e Flona Jacundá. 

Em uma primeira oportunidade na reunião geral com a Coordenação Regional foi 
realizado o convite para a equipe da GICJ, com uma apresentação do que era o objetivo 
do trabalho a ser desenvolvido e a importância da contribuição da equipe na sua 
construção com uma aceitação de todos os participantes. 

 Observou-se que todos os envolvidos não possuem a cultura de planejar, muitas 
vezes pela falta de conhecimento das metodologias de planejamento e orientação. O 
baixo numero de servidores, rotatividade dos que não possuem sua lotação na UC, 
excessos de demandas geram dificuldade se desmotivação para dedicarem ao 
planejamento e padronização das ações da UC.  

A proposta foi rascunhada previamente a oficina e enviado via email para os 
gestores, com o objetivo de mobilizar o grupo, permitir sugestões, contribuições 
preliminares e estimular o envolvimento. 

Realizou se então a oficina de planejamento da ESEC Cuniã, onde inicialmente 
buscou-se nivelar o conhecimento acerca do que era o Planejamento Estratégico, Gestão 
de Mudanças, conceitos sobre o BSC e Mapa Estratégico do ICMBio, Unidades de 
Conservação e outras organizações, assim como a leitura de documentos norteadores 
referentes a UC. Através da técnica de “tempestade de ideias”, foram analisados os 
diversos aspectos do ambiente e proporcionado a formulação de propostas de missão e 
visão para a ESEC Cuniã para um espaço temporal de 03 anos.  

Como a oficina foi realizada com grupo relativamente pequeno (de 6 a 8 pessoas), 
não houve formação de subgrupos e as discussões foram realizadas entre todos os 
participantes, fato este que também gerou uma maior segurança. 

Foram elaboradas três propostas iniciais para a missão e visão, ambas destacando 
palavras-chaves por todos os participantes. 

Alguns aspectos foram bem discutidos na elaboração da missão sendo consenso 
de todas as necessidades de abordar a importância da UC na conservação das diferentes 
paisagens e a necessidade de levar ao conhecimento a sociedade referente aos serviços 
ecossistêmicos prestados por ela, como uma forma de conquistar sua valorização e 
minimizar as pressões. Assim também ocorreu a discussão na plenária em relação a área 
de abrangência territorial usando como referência a localização no baixo madeira ou 
Interflúvio Purus-Madeira. Houve o entendimento da equipe que o melhortermo seria 
Interflúvio Purus- Madeira uma delimitação geográfica da importância da UC seguindo a 
mesma linguagem do seu Plano de Manejo (Tabela 1).  
  



10 

 

 
Tabela 1: Versões de Missão propostas para a ESEC Cuniã 

Proposta 1 Conservar a biodiversidade representada nas 
paisagens naturais especialmente nas áreas de 
floresta, savanas, lagos e bancos genéticos 
associados, objeto de especial preservação. Sendo 
referência em ações de pesquisa e Educação 
Ambiental no Interflúvio Purus-
Madeira.Contribuindo com a qualidade de vida da 
população do baixo rio Madeira, por meio dos 
serviços ecossistêmicos prestados assim 
minimizando as pressões no seu interior e entorno.  

Proposta 2 Ser conhecida com uma área protegida, com 
grande potencial para a realização de pesquisas 
científicas, por abrigar uma biodiversidade em suas 
diferentes paisagens típicas de savanas, 
ambientes aquáticos e amazônicos do interflúvio 
Purus- Madeira divulgando os seus resultados e 
realizando ações educativas. Ressaltando sua 
importância na conservação presentes nesses 
biomas.  Contribuindo com a qualidade de vida da 
população do baixo rio Madeira, por meio dos 
serviços ecossistêmicos prestados assim 
minimizando as pressões no seu interior e entorno. 

Proposta 3  Conservar a biodiversidade representada nas 
paisagens naturais especialmente nas áreas de 
floresta, savanas, lagos e bancos genéticos 
associados, objeto de especial preservação. Sendo 
referência em ações de pesquisa e Educação 
Ambiental no Interflúvio Purus-Madeira. 
Contribuindo com a qualidade de vida da 
população do entorno, por meio dos serviços 
ecossistêmicos prestados, assim minimizando as 
pressões no seu interior e entorno. 
 

Versão final da Missão  Conservar a biodiversidade representada nas 
diferentes paisagens e bancos genéticos 
associados, objeto de especial preservação. Sendo 
referência em ações de pesquisa e Educação 
Ambiental no Interflúvio Purus-Madeira, assim 
minimizando as pressões no seu interior e entorno. 
 

 

Na elaboração da Visão de futuro, a metodologia empregada foi a mesma já 
descrita para a Missão. Buscou-se contemplar uma situação almejada para os próximos 
três anos na UC, portanto três versões foram apresentadas. 

Muitos conceitos anteriormente apresentados na Missão foram repetidos na 
construção da Visão como: conservação, diferentes biomas da UC, importância biológica, 
serviços ecossistêmicos prestados.  Diante disto ocorreu certa confusão entre o que era 
Missão e Visão. O horizonte temporal também não estava bem definido na redação da 
Visão. A Visão não estava mensurável e com a escrita extensa o que dificultava uma 
memorização (Tabela 2).  

Após debates, chegou-se ao consenso da equipe com o apoio dos demais 
gestores que compõe a GICJ e a necessidade de ampliar ações de pesquisa e educação 
ambiental e uma maior aproximação com os diversos atores sociais para que possam 
reconhecer a verdadeira importância da UC para a região.    
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Tabela 2: Versões de Visão propostas para a ESEC Cuniã 

Proposta 1 Manter a qualidade ambiental e abundância de 
recursos da área, garantindo o reconhecimento da 
sociedade de sua importância biológica e sua 
beleza cênica, utilizando para isto a educação 
ambiental e a pesquisa cientifica.  

Proposta 2 Ser capaz de promover ações de gestão ambiental 
efetivas garantindo a conservação da 
biodiversidade local, sendo referência na pesquisa 
e educação ambiental nos diferentes biomas. 
Proporcionando o reconhecimento da UC e o 
envolvimento da comunidade local e outros atores. 
Conscientizando sobre os serviços ecossistêmicos 
prestados e para a promoção de um processo 
continuo de gestão participativa. 

Proposta 3  Ser capaz de promover ações que garantam a 
conservação da biodiversidade local aliado a 
pesquisa e educação ambiental nos diferentes 
biomas. Reconhecendo a Unidade e envolvendo 
de forma contínua e participativa diversos atores 
sociais sobre a sua importância e oferta dos 
serviços ecossistêmicos prestados. 
 

Versão final da Visão Ser reconhecida como relevante na conservação 
da biodiversidade local, em função das atividades 
de pesquisa, educação ambiental e oferta dos 
serviços ecossistêmicos prestados aos seus atores 
sociais.   

 

 

 Percebesse que atuar em uma melhor divulgação em busca de um reconhecimento 
e conseqüentemente sua valorização pela sociedade em relação a existência da UC foi 
uma necessidade apontada por todos da equipe para os próximos anos. Onde a frase 
“ninguém protege ou valoriza aquilo que não se conhece” foi narrada durante as 
discussões. Após as diversas versões apresentadas às propostas descritas foram 
encaminhadas para o orientador do projeto e demais instrutores que fizeram observações 
e novas reflexões foram feitas para a elaboração da versão final.   

 Após a elaboração da missão e visão de futuro, realizou-se uma Análise de 
Ambiência. Esta atividade foi realizada utilizando-se a metodologia da matriz FOFA 
(Fortalezas, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças), onde em conjunto a equipe  
diagnosticou os fatores internos e externos que poderiam interferir, de forma positiva ou 
negativa, sobre o cumprimento da missão e o alcance da visão de futuro da ESEC 
segundo os fatores: ambientais, socioeconômicos, legais, contexto político e institucional, 
insumos e recursos, planejamento, processos e produtos. Após as respostas foram 
sistematizadas em um quadro dividido em quatro partes: Fortalezas, Oportunidades, 
Fraquezas e Ameaças (Tabela 3). 
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Tabela 3.Análise de Ambiência e Sistematização da matriz FOFA  
 

FORÇA OPORTUNIDADE 
Equipe Comprometida Localização 
Equipe que conhece os limites físicos da UC Mosaico de paisagens (atrativo para 

pesquisa) Diferentes biomas 

Equipe da Gestão integrada somando forças Compensação ambiental; 
 

Gestão Integrada: 
Somatória da equipe e equipamentos, 
logística e recursos financeiros; 
Planejamento e execução integrado; 
Conselho gestor integrado. 

Serviços Ecossistêmicos; 

Tamanho territorial melhor controle em 
relação monitoramento e proteção 

 

Localização territorial de fácil acesso;  
Localização da Sede em PVH  
Brigada mantida  
UC mais restritiva  

FRAQUEZA AMEAÇA 
Recursos financeiros; 
Fiscaliza insuficiente por falta de recursos 
humanos e problemas logístico (veículos e 
embarcações precisando de manutenção) 

Pressões:  
Caça 
Pesca 
Invasão/Grilagem 
Exploração florestal Madeireira e não 
madeireira 

Déficit de servidores; Garimpos no entorno (preço do ouro na 
região); 

Quadro de servidores na iminência de se 
aposentar; 
 

Hidrovia; 

Poucas ações de mobilização social com o 
entorno; 

Especulação imobiliárianoentorno da UC 

Pesquisas aplicadas a gestão da UC; Localização da base nas proximidades da 
BR 319. Guarda de bens patrimoniais 
tornando alvo de roubos e furtos;   

Consolidação territorial – falta de 
planejamento e organização territorial; 

Lixo no entorno 

Aproximação com a DIBIO; COMOB para 
realização de mais atividades de pesquisa; 

Turismos nos lagos no interior da UC; 

Falta de informações e ações dos impactos 
de hidrelétrica e hidrovia sobre os atributos 
da UC; 

 

Infraestrutura e equipamentos precisando de 
manutenção, recursos para realização 
dessas demandas. 

 

 
Na oficina, ao se trabalhar a Análise de Ambiência de maneira objetiva, o grupo 

mostrou interesse e as discussões avançaram. Os participantes entenderam como 
essencial esse tipo de discussão e passaram a se ver inseridos no processo, sendo o 
momento mais participativode todos na oficina.  

Posteriormente, após disposição de todas as oportunidades, fortalezas, ameaças e 
fraquezas citadas pelos participantes no painel. Ficou claro que a equipe considera a 
Gestão Integrada um fator de grande relevância tanto para os servidores mais antigos que 
atuam na gestão, somando força com os mais novatos, assim como a somatória de 
equipamentos e ações conjuntas. A equipe formada por servidores mais experientes que 
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possuem conhecimento dos limites físicos do território onde estão inseridas as UCs, 
assim como o seu comprometimento com a gestão foram enfatizados por todos durante a 
construção.  

O que mais preocupa a equipe é a iminência de aposentadorias dos servidores 
mais experientes e a perspectiva da redução da equipe que compõe a GICJ.  

Outra grande preocupação da equipe são as pressões que anteriormente não 
aconteciam na região onde está inserida a UC, entre elas a invasão de áreas, e a falta de 
recursos financeiros para a manutenção da infraestrutura e equipamentos. Os pontos 
fracos e ameaças descritas são considerados grandes empecilhos para o alcance da 
Visão e Missão que foram elaborados.  

A construção da Análise de Ambiência e sua representação proporcionaram o 
melhor entendimento e o comprometimento de todos para o andamento da gestão.  

O Modelo de Excelência em Gestão Pública - MEPG, proposto pelo Programa 
Nacional de Gestão Pública e Desburocratização – GesPública, serviu de referencial para 
a discussão nesta etapa já que em meses anteriores trabalhamos com um questionário e 
a análise das respostas apresentadas pela equipe foram de grande relevância e 
contribuiu como uma reflexão sobre a necessidade de melhoria continua da gestão.   

Para a construção do Mapa Estratégico foi necessário um embasamento teórico e 
nivelamento de entendimento sobre as perspectivas pelas quais deveríamos distribuir os 
objetivos estratégicos (ambiente e sociedade, beneficiários, processos internos, 
aprendizado e recursos). 

Foram utilizados como referência para a construção dos objetivos estratégicos, o 
Plano de Manejo da UC e o modelo conceitual gerado a partir da identificação dos alvos 
de conservação elaborado via Padrões Abertos para a Prática da Conservação (Figura 3), 
juntamente com a matriz FOFA. 

 
 
 
 

 
 
Figura 3- Modelo conceitual e alvos de Conservação da ESEC Cuniã 
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 Os objetivos foram avaliados, reagrupados, alguns eliminados, e ao final, 
chegamos a um conjunto de 22 objetivos estratégicos distribuídos homogeneamente em 
quatro perspectivas (Sociedade e Ambiente, Beneficiários, Processos, Aprendizado e 
Crescimento) que foram consolidados pela equipe gestora. O Planejamento Estratégico 
da organização é um processo dinâmico, sistêmico, coletivo, participativo e contínuo para 
determinação dos objetivos, estratégias e ações da organização (REZENDE, 2008). 

Assim com as diretrizes estratégicas, o Mapa Estratégico gerado passou por uma 
avaliação por parte do orientador e demais instrutores que contribuíram com correções e 
sugestões e novas alterações foram realizadas.   
 

 
 

Figura 4- Mapa Estratégico final definido para a ESEC Cuniã 
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Figura 5- Mapa Estratégico com as relações de causa e efeito entre os objetivos 
da ESEC Cuniã 

 
 
Desta forma, segue a análise das perspectivas que foram consideradas 

estratégicas: 
 
 
AMBIENTE E SOCIEDADE 
 

Os objetivos estratégicos dispostos na perspectiva Ambiente e Sociedade tiveram 
um alinhamento especialmente com relação à Visão. Onde os termos conservação, 
proteção e monitoramento estão presentes na descrição juntamente com o seu 
reconhecimento na sociedade. Na descrição destas perspectivas a missão da UC também 
esta representada na escrita. 

Esta perspectiva de ambiente e sociedade foi elaborada procurando contribuir com 
a conservação e proteção com enfoque na biodiversidade representada nas áreas de 
campo (savana), demais paisagens composta por uma rica flora e sua fauna. Procurando 
sempre monitorar e proteger as áreas de campo atingidas por incêndios, assim como 
monitorar o uso do fogo no seu entorno. Monitorar a pesca, caça de espécies entre elas 
as cinegéticas, também se faz necessário. 

Assim como garantir a proteção contra invasão de floresta, fragmentação e 
exploração dos seus recursos. Considerando o cenário de pressões antrópicas na região 
onde esta inserida a UC.  

Portanto quantificar e qualificar os processos de proteção ambiental, assim como 
fortalecer a comunicação e a imagem da UC (perspectiva de processos internos), são de 
grande relevância para o alcance dos objetivos elencados nesta perspectiva. 
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Propiciar a comunidade local à divulgação de normas ambientais, acesso as 
informações e compreensão dos valores dos serviços ambientais prestados pela UC 
(perspectiva Beneficiários), diretamente relacionada com a organizações de informações 
para assegurar a integração dos dados e disponibilizações de informações (perspectiva 
Processos Internos) também são decisivos para o alcance desse objetivo pois garantirão 
uma melhor comunicação e o repasse de informações qualificadas com a sociedade e 
outros setores de interesse da gestão da UC. Os objetivos descritos acima também estão 
diretamente relacionados com a questão de consolidação territorial, grande gargalo para a 
região Amazônica, desta forma atendendo as demandas ambientais geradas pela 
sociedade (perspectiva Beneficiário) e articular com a coordenação responsável melhores 
encaminhamentos relacionados a consolidação territorial (perspectiva Processos 
Internos).  

Todas as ações apresentadas geram o reconhecimento da sociedade quanto à 
importância da UC para a conservação da região. 

Cada um dos objetivos da perspectiva Ambiente e Sociedade possui relação com os 
objetivos descritos nas perspectivas Beneficiários, Processos e Aprendizado e 
Crescimento, conforme apresentado na Figura 5. 
 

BENEFICIÁRIO 
 

Com relação aos objetivos estratégicos propostos na perspectiva Beneficiários, a 
equipe discutiu inicialmente quais são os atores sociais que estão relacionados a UC. 
Esse questionamento foi amplamente abordado com algumas discordâncias. Por fim ficou 
definido que os atores sociais serão considerados (comunidade residente no interior da 
UC e entorno, conselheiros, pesquisadores, agricultores e garimpeiros).  

Os objetivos descreveram a relação direta com a sociedade e o reconhecimento da 
UC. Buscar um melhor entendimento sobre a relevância ecológica e social da ESEC para 
a região.  Para isto se faz necessário uma maior aproximação, consolidando uma gestão 
participativa com o fortalecimento do seu conselho consultivo. Assim como levar ao 
entendimento da sociedade as normas ambientais como forma de reduzir as pressões e 
ilícitos ambientais. 

Esses objetivos estão respaldados no fortalecimento da comunicação e a imagem 
da UC, na busca de parcerias institucionais através da consolidação dos colaboradores 
existentes e do estabelecimento de novas com órgãos de interesse da gestão da UC 
(perspectiva Processos Internos).  

Atender um dos objetivos da criação de uma ESEC com a realização de pesquisas 
cientificas que atinge a comunidade cientifica e seus resultados voltados para a 
contribuição da gestão, também se relacionam com o fortalecimento da pesquisa e 
consolidação e busca de parcerias relatados nos processos internos.Todos os objetivos 
descritos encontram-se respaldados na perspectiva Processos Internos e a busca de 
melhoria na infraestrutura (perspectiva Aprendizado e Crescimento). 
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PROCESSOS INTERNOS   
 

Para que possamos atender os objetivos apresentados nas perspectivas de 
ambiente e sociedade e beneficiários os processos internos devem ser alinhados 
(CABRAL, 2012). Com o novo cenário em que se encontra a UC a equipe entendeu que 
se faz necessário uma melhor abordagem nas questões de proteção, que anteriormente 
não era vista como uma prioridade. 

 Para essas ações se faz necessário contar com apoio de agentes de fiscalização 
de outras UCs e incluir parcerias com instituições que possuem habilidades para atuarem 
em investigações relacionadas a ilícitos ambientais já que os servidores não são 
capacitados para este tipo de atividades.  

Questões de consolidação territorial na Amazônia são um dos desafios da gestão, 
portanto melhores encaminhamentos dos processos dariam uma resposta à sociedade, 
assim como firmar termos de compromisso atenderá as comunidades do interior e entorno 
da UC amenizando as pressões. A atração dos atores sociais na perspectiva processos 
internos se faz necessário e o conselho e pesquisadores são importantes veículos de 
aproximação.  

O fortalecimento do Conselho é uma necessidade da gestão já quea realização de 
reuniões é de grande relevância assim como o papel do conselheiro considerado um 
importante intermediador em discussões sobre questões ambientais. Desta forma 
Conselho e Conselheiros são importantes instrumentos que auxiliam na comunicação.   

A necessidade de ampliar as pesquisas na UC é outra prioridade, já que o numero 
de estudos realizados e em andamento, assim como as solicitações são consideradas 
baixas. Portanto uma melhor articulação será de grande relevância com as instituições de 
pesquisa, ensino além das próprias instancias do órgão relacionado à temática e, 
incluindo inclusive as diretorias do próprio órgão. Uma das justificativas para a atual 
situação possa estar relacionada as dificuldades internas da UC  em dar apoio para ações 
de pesquisa por falta de recursos humanos, logística e infraestrutura (perspectivas 
Aprendizado e  Crescimento).  

 Portanto os gestores entendem que o reconhecimento da UC pela sociedade, 
pode ser ampliado com o fortalecimento do conselho, projetos de extensão com as 
comunidades do interior e entorno e estudos científicos, proporcionando uma melhor 
aceitação.  
 A UC precisa assegurar melhor a sistematização dos seus dados, com informações 
técnicas e científicas para que possam ter uma padronização e as informações possam 
auxiliar na tomada de decisões. Para o alcance desta meta o desenvolvimento de 
competências e o incremento do quadro pessoal (perspectiva Aprendizado e 
Crescimento) se faz necessário.  

Firmar e monitorar Termo de Compromisso com a comunidade no interior da UC e 
a articulação com a coordenação responsável para melhores encaminhamentos dos 
processos de consolidação territorial, seriam ações importantes para os próximos anos de 
gestão.  
 Desta forma a implementação da gestão para resultados terá um melhor 
desempenho.   
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APRENDIZADO e CRESCIMENTO 
 
 

Segundo KAPLAN e NORTON, 2004, no método BSC os objetivos apresentados 
na perspectiva Aprendizado e Crescimento são descritos nas dimensões estrutura, 
pessoas e recursos. Foi nesta perspectiva que os pontos fracos apontados na analise de 
ambiência se destacaram, entre aos recursos humanos e financeiros, e aperfeiçoamentos 
como capacitações, o que pode ser um desafio para a implementação da gestão para 
resultados.   

Nota-se que capacitação, crescimento acabam se relacionando com recursos 
principalmente financeiro para uma fidelização com qualidade das ações propostas já que 
a UC não possui nenhuma fonte de recurso externa. Melhor gestão, distribuição das 
tarefas e capacitação contribuirá para atender a perspectiva de processo interno para um 
adequado atendimento a sociedade, ou seja, assegurar a integração dos dados e 
disponibilizações de informações. A implementação do programa de voluntariado também 
foi muito discutida e com uma grande aceitação, porém por consenso a equipe acatou em 
não inserir no mapa.  

 
Portanto o objetivo proposto no trabalho foi atendido, porém devido a diversas 

ocorrências e imprevistos a equipe ficou sem agenda para um novo encontro e validação 
da versão final do mapa estratégico. Outros fatores complicadores no período foram às 
possíveis mudanças e a insegurança do novo cenário político, o que proporcionou uma 
desmotivação de todos nas revisões da versão final.  

Se faz necessário relatar os desafios apresentados na aplicação da elaboração do 
Planejamento Estratégico. O desafio inicial foi fazer com que os participantes 
entendessem de forma clara e simples os conceitos, e a aplicação prática das 
ferramentas no dia a dia e como o planejamento poderia auxiliá-los na gestão.  Este 
nivelamento consumiu um maior tempo do que o previsto, reduzindo as discussões 
relacionadas ao Mapa Estratégico. 

No entanto, a inexperiência da equipe na temática de elaboração de Planejamento 
Estratégico pode ter sido prejudicada na discussão e elaboração de algumas perspectivas 
assim como na redação do texto com palavras mais objetivas para serem usadas na sua 
representação no mapa. Foi proposto pela equipe que posteriormente a definição da nova 
gestão política uma nova analise dos 22 objetivos elaborados passem por uma nova 
analise e refinamento conforme o novo cenário, assim como o desdobramento do 
planejamento.     

Durante a execução da parte pratica o fato da equipe ser reduzida, o autor ser o 
chefe da UC e facilitador se tornou um desafio pessoal, dissociar os papeis assim como 
relatado por NUNES, 2015. Todo cuidado se fez necessário para evitar uma liderança e 
não causar inibição da equipe nos questionamentos das avaliações e sugestões nas 
elaborações das perspectivas. Também o fato do chefe da UC ser o proponente da 
elaboração do planejamento não ser lotado na UC, gerou uma preocupação no caso de 
mudanças envolvendo gestão de pessoas, e o planejamento não ser implementado e 
executado em outra gestão.  Recomenda-se que tanto para nos elaborações de 
planejamento assim com a avaliação da execução a equipe possa contar com um facilitar 
externo de outra UC e que domine a metodologia. 

Pessoalmente a realização da oficina e as discussões geradas foi uma experiência 
muito interessante.  A possibilidade de replicação do conhecimento para a equipe gerou 
uma satisfação pessoal e para equipe.  

Numa análise geral embora o projeto tenha sido concluído, o cronograma previsto 
e a metodologia foram modificadas e adaptadas de acordo com a disponibilidade e 
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envolvimento da equipe, que assumiram ser tradicionalista baseando em fatos ocorridos 
no passado, aplicando no presente o que dera certo anteriormente. A Análise de 
Ambiência trouxe atona o cenário atual da UC, provocando um “choque de realidade”. 

Com o decorrer da oficina e as discussões informais durante os dias, observou-se 
que o interesse e o entendimento, com relação à metodologia recomendada, foram 
aumentando, sendo que ao fim os gestores conseguiram visualizar e dar exemplos de 
como poderiam utilizar tais ferramentas. 

Entretanto, ao final da oficina, a avaliação do processo pelos participantes foram 
positiva e gerou mais responsabilidade na equipe para a sua continuidade independente 
das mudanças que possam ocorrer.  

O Mapa Estratégico construído de forma realista, direcionou as próximas ações da 
gestão UC em um intervalo temporal.  

 
 

5. CONCLUSÕES 

 A proposta apresentada como trabalho final de curso, atingiu os objetivos 
propostos.  A ESEC Cuniã tem agora o seu Planejamento Estratégico com suas diretrizes 
e Mapa Estratégico criados proporcionando um direcionamento para a execução das suas 
atividades alinhados ao seu Plano de Manejo recentemente publicado. Ficou clara a 
necessidade de se buscar o planejamento conjunto das ações das UCs que compõe a 
gestão integrada. 
 Portanto o Planejamento Estratégico mostrou-se importante para a organização e 
orientação de objetivos para melhoria da gestão da unidade, mas também para promover 
uma reflexão do atual cenário que se encontra as UCs na Amazônia e o resgate da 
importância da gestão conjunta com as demais unidades, fortalecendo ações integradas 
de proteção e conservação. 

Os próximos passos pretendidos pela equipe de planejamento da ESEC Cuniã 
juntamente com a equipe que compõe a Gestão Integrada Cuniã Jacundá será a 
elaboração dos planos de ação para cada um dos objetivos estratégicos estabelecidos, 
assim como criar um conjunto de indicadores que permitam o monitoramento da 
estratégia e realizar avaliações periódicas de desempenho, para verificar se estamos 
alcançando aquilo que nos propusemos e aplicar o planejamento para as demais UC e 
que futuramente caso a gestão integrada possa se tornar um núcleo de gestão integrada 
(NGI) esse planejamento possa ser implementado.  
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7. Anexos - Figuras referentes aos encontros – Parte prática da atividade 

 

 

 

Encontro com a equipe da GICJ e CR1 – Apresentação da proposta 

    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


