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RESUMO 
 
 
 

Partindo do princípio que a adoção de processos estratégicos de gestão busca uma 
otimização dos recursos disponíveis para melhor atingir as metas previstas, no presente 
trabalho, o núcleo de gestão integrada ICMBio São Mateus composto pelas Reservas 
Biológicas do Córrego Grande e Córrego do Veado e a Floresta Nacional do Rio Preto, em 
parceria com o  Centro Universitário Norte do Espírito Santo da  Universidade Federal do 
Espírito Santo em São Mateus/ES, definiu processos estratégicos, visando desenvolver 
ações integradas de forma intra e interinstitucional através da adoção de escolhas 
estratégicas e  procedimentos inovadores. Tais ações foram divididas em 03 (três) etapas: 
a aplicação junto aos membros da equipe de cada UC, do questionário IAGE para avaliação 
da gestão; a análise dos programas/processos de cada UC de acordo com o seu plano de 
manejo e a definição final dos 05 (cinco) processos considerados estratégicos: Pesquisa e 
Monitoramento da Biodiversidade; Proteção; Relações com o Entorno e Uso Público; 
Administração e Produção e Uso Sustentável de Recursos. Prevê-se como etapas futuras 
a escolha das atividades/ações prioritárias no âmbito de cada processo estratégico já 
definido e posteriormente o mapeamento estratégico de cada umas das ações. 
 
Palavras chaves: Gestão Integrada, NGI São Mateus, Processos estratégicos   
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1 INTRODUÇÃO 
 
1.1 Tema 
 
Constitui um grande desafio para o setor público brasileiro melhorar sua competência em 
gestão, em todas as esferas de governo e poderes. Por sua vez a melhoria da gestão, deve-
se pautar por quesitos de melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados e a 
efetividade dos objetivos esperados de cada instituição pública (WISCHRAL,2010).  
 
No presente trabalho são delineados um conjunto de processos com vistas a otimizar a 
gestão do Núcleo de Gestão Integrada São Mateus, doravante denominado NGI São 
Mateus composto por 03 (três) unidades de conservação situadas no mesmo contexto 
geográfico e regional, a bacia hidrográfica do rio Itaúnas, norte do estado do Espírito Santo. 
  
Adotou-se como diretriz principal, o Modelo de Excelência em Gestão Pública – MEGP, 
desenvolvido no âmbito do Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização – 
GESPÚBLICA, programa este que busca melhorar a competência da gestão pública, com 
o objetivo da melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados aos cidadãos (MPOG, 
2014) 
 
Vale destacar ainda que tal processo é incrementado pela cooperação com outra instituição 
pública, no caso o Centro Universitário Norte do Espírito Santo da Universidade Federal do 
Espírito Santo em São Mateus/ES (CEUNES/UFES), perfazendo um processo inovador, 
em termos de gestão de NGI, dado seu caráter interinstitucional.  
 
1.2  Unidades de Aplicação e sua contextualização 

Na região do extremo norte do ES, especificamente inseridas na Bacia Hidrográfica do Rio 
Itaúnas existem atualmente 03 (três) unidades de conservação – UC (figura 01) 
administradas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), as 
Reservas Biológicas do Córrego Grande (RBCG) e Córrego do Veado (RBCV) e a Floresta 
Nacional do Rio Preto (FNRP). 
 
Considerando o atual cenário de crônica escassez de recursos orçamentários, baixo 
número de servidores lotados, entre outros, tornou-se imperativo encontrar alternativas, 
que pudessem, do ponto de vista administrativo e técnico-gerencial, possibilitar que estas 
UCs continuassem gerando resultados, em termos de valores para a conservação e como 
consequência para a sociedade, no médio e em longo prazo, considerando-se as atuais 
políticas de ajuste orçamentário, em vigor. 
 
Dessa forma alinhados com a atual estratégia institucional do ICMBio de implementar novos 
arranjos gerenciais que incorporem a perspectiva ecossistêmica como organizadora da 
gestão nos territórios protegidos, as referidas unidades passaram a compor o NGI - São 
Mateus, criado através da Portaria 925/18 de 06/11/18 (anexo I) transformando as atuais 
sedes administrativas em bases operacionais.  
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Figura 01 – NGI São Mateus e as UCs que o compõem 

De forma concomitante, e visando integrar as ações no âmbito do território regional onde 
as UCs estão inseridas e buscando sobretudo dar eficácia e exequibilidade a este novo 
NGI, as equipes das UCs se empenharam também no incremento de um processo de 
aproximação e diálogo com o Centro Universitário Norte do Espírito Santo (CEUNES), o 
qual constitui o atual campus de São Mateus da Universidade Federal do Espírito Santo - 
UFES, com vistas ao estabelecimento formal de um regime de estreita cooperação. 

A nosso ver, tal regime de cooperação técnica permitirá a realização, de forma integrada, 
de diversas atividades inerentes a gestão das UC e do recém-criado NGI São Mateus, tais 
como: o estabelecimento e consolidação dos Programas de Voluntariado nas UC, 
incremento das atividades de pesquisa, apoio na formação e fortalecimento de conselhos 
gestores, apoio na revisão de planos de manejo, entre outros, num leque de ações que 
passariam a ser tratadas sob o prisma de uma matriz territorial mais ampla onde estão 
inseridas as 03 (três) UC e dentro de uma perspectiva ecossistêmica, congregando 
esforços técnicos e diferentes visões, com melhor alocação de capital humano e recursos 
materiais. 

Dessa maneira, já se encontra em trâmite administrativo interno, em ambas as instituições 
envolvidas, processos administrativos que visam o estabelecimento formal deste Termo de 

Rebio do 
Córrego 
Grande 

Rebio 
Córrego do 

Veado 

Flona do 
Rio Preto 
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Cooperação técnico-científica e seu respectivo Plano de Trabalho, congregando esforços 
de planejamento, organização, apoio, desenvolvimento, implementação e realização de 
pesquisas, manejo e  ensino e extensão, para a execução de ações de conservação e 
gestão da biodiversidade da Mata Atlântica, incluindo seus aspectos socioeconômicos, no 
âmbito do NGI São Mateus. 

1.3 Justificativa 
 
A criação do NGI São Mateus, aliada ao regime de estreita cooperação com o CEUNES - 
UFES, traz um grande desafio paras as equipes das UC  que é o de trabalhar de forma 
integrada, intra e interinstitucional, pois requer o desenvolvimento de ações tanto ao nível 
interno, entre equipes de diferentes UC, quanto ao nível externo, com equipes da CEUNES-
UFES. 
 
Naturalmente, desempenhar atividades de forma inovadora e integrada, requer esforços 
adicionais, principalmente no sentido da adaptação à adoção de novas práticas. Ao se 
agrupar equipes que, salvo algumas atividades, normalmente trabalhavam de forma 
individualizada, para um novo “modus operandi”, qual seja: o desenvolvimento de  
atividades de forma conjunta, inclusive com técnicos de outra instituição, faz-se necessário 
adoção de escolhas estratégicas e  procedimentos inovadores no contexto de um NGI, com 
vistas a se ter maior eficácia e melhores resultados. 
 
Justifica-se portanto a adoção de metodologias de planejamento, alavancadas nas distintas 
realidades que se interpõem e uma maior compreensão do perfil dos técnicos da equipe 
ampliada, considerando suas limitações e potencialidades, mantendo o foco nas demandas 
urgentes, porém exequíveis e, buscando dar clareza e transparência dos rumos, objetivos 
almejados e das potenciais iniciativas estratégicas, que permitirão alcançar os resultados 
esperados, dentro desse novo modelo de gestão. 
 
1.4 Objetivo 
 
Definição de processos estratégicos para a gestão do recém-criado NGI São Mateus, 
dentro de uma perspectiva de trabalho cooperativo interinstitucional com o CEUNES-UFES. 
 
2. Metodologia 
 
Foram estabelecidas as seguintes etapas: 
 
2.1 Questionário IAGE (Instrumento para Avaliação de Gestão) 
 
O questionário IAGE é baseado no Modelo de Excelência em Gestão e permite um 
diagnóstico objetivo e a medição do grau de maturidade da gestão. Sua principal diretriz é, 
a partir das informações obtidas, subsidiar a formulação de estratégias, estabelecimentos 
de planos de ação e metas para conquistar os resultados almejados.  
 
O questionário foi respondido por todos os servidores da equipe do NGI São Mateus, não 
possível entretanto, reunir todos os servidores para um preenchimento de forma presencial 
numa abordagem coletiva. 
 
Dessa maneira, o questionário foi enviado e recebido via e-mail. Houve uma relativa demora 
no envio das respostas (40 dias em média), mas todos os 04 (quatro) membros 
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responderam ao questionário.  
 
2.2 – Análise dos programas/processos de acordo com o previsto no Plano de Manejo de 
cada UC 
 
Com vistas então a se ter um padrão para elencar os processos de cada UC, partiu-se da 
premissa que o principal instrumento para definir de tais processos por UC, seria o plano 
de manejo, já que todas possuem o mesmo. 
 
Foi então realizada por cada um dos antigos gestores das UC, de forma livre, uma análise 
e monitoria do estágio de implementação de cada processo previsto nos planos de manejo 
das UC, permitindo um melhor conhecimento das ações previstas e o grau de execução 
das mesmas.  
 
Este tipo de detalhamento é de suma importância, pois como se trata de um grupo de 03 
UC com 02 (duas) categorias distintas (Rebio e Flona) algumas ações serão comuns e 
outras específicas de acordo com a categoria da UC. Além do fato de possuírem ações 
distintas, mesmo sendo da mesma categoria.  
 
2.3 –Definição dos processos estratégicos 
 
Após a compilação dos dados recebidos de cada gestor, foi feito uma uniformização dos 
programas/processos com maior similaridade e após esse agrupamento, foram então 
definidos os 05 (cinco) processos estratégicos principais, com  vistas a melhoria de gestão, 
a partir de um contexto de adaptação inicial, considerando-se uma equipe reduzida e um 
modelo inovador de cooperação interinstitucional, buscando sua exequibilidade tanto em 
termos de prazos como dos resultados esperados.  
 
Nesta etapa foram priorizados alguns processos em detrimento de outros, tendo-se como 
critérios a importância dos processos no contexto atual, já que muitos destes processos 
foram propostos em contextos anteriores bem diversos do atual, além da sua real 
exequibilidade, ainda que os mesmos também fossem importantes, tendo-se em mente que 
priorizar é antes de tudo, uma escolha baseada em argumentos lógicos e racionais, pois se 
tudo tem prioridade, na realidade nada é prioritário. 
 
Ao todo, foram realizados 04 (quatro) encontros presenciais com a equipe de servidores, 
onde dentre outros assuntos, foram também discutidos temas correlatos ao 
desenvolvimento das etapas acima listadas. Nestas etapas não houveram participações de 
servidores do CEUNES/UFES. Nas etapas futuras considera-se imprescindível a 
participação dos mesmos. 
 
3. Referencial Teórico 
 
Em linhas gerais, o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização – 
GESPÚBLICA, instituído pelo Decreto 5.378, de 23/02/2005, parte da compreensão de que 
o maior desafio do setor público brasileiro é de natureza gerencial e daí a necessidade de 
um novo modelo de gestão pública focado em resultados e orientado para o cidadão 
(CHAGAS, 2016).  
 
Buscou, portanto, a partir da adoção de práticas e tecnologias gerenciais a ampliação da 
capacidade de governança e governabilidade das estruturas governamentais executivas, o 
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desenvolvimento de modelos de gestão pública que incorporem tanto à dimensão técnica, 
própria da administração, como a dimensão social, o que sem dúvida vai implicar no 
incremento da participação social, na gênese e proposição das políticas públicas, 
contribuindo assim, em última análise, para a melhoria da qualidade dos serviços públicos 
prestados aos cidadãos (MPOG, 2014). 
 
Esse modelo de gestão pública, considerado de excelência, tanto serviria como ponto de 
orientação as organizações públicas em busca de uma transformação de base gerencial, 
como ao mesmo tempo permitiria avaliações comparativas de desempenho entre 
organizações públicas brasileiras e estrangeiras assim como organizações do setor privado 
(MPOG, 2014). 
 
Trata-se de um instrumento de transparência, que se bem utilizado e internalizado na 
gestão da organização pública compõe e promove um processo de auto melhoria contínua 
(MPOG, 2014), num contexto, onde se entende a gestão, não apenas como um conjunto 
de processos, necessários para a organização da ação pública, mas também portadora de 
uma dimensão em termos sociais (interna e externa), com a finalidade de levar as 
organizações públicas brasileiras a padrões elevados de desempenho e de qualidade 
evitando que os processos de gestão se tornem um fim em si mesmos e desconectados 
dos resultados que produzem. 
 
Contribuíram também para a formatação do presente trabalho, elementos importantes 
advindos do modelo de gestão estratégica Balanced Scorecard, conhecido pela sigla BSC, 
que enfatiza a definição de processos nas organizações a partir de um leque mais amplo e 
abrangente, sem estar necessariamente amarrado a métricas unicamente focadas em 
resultados financeiros (PAULILLO, 2018). 
 
O BSC apresenta alguns termos-chave, dentre eles, a mensuração de progressos, 
objetivos, indicadores, metas e principalmente iniciativas estratégicas. Nesta ótica, é 
fundamental a clareza dos objetivos para se chegar a definição das iniciativas e para isso 
torna-se também fundamental uma boa mensuração de progressos, ou seja, um bom 
monitoramento a partir de 04 (quatro) perspectivas estratégicas, (figura 02) e que devem 
ser previamente definidas e posteriormente, mensuradas e acompanhadas:  
 
 Perspectiva Financeira 
 Perspectiva do Mercado 
 Perspectiva de Processos Internos 
 Perspectiva de Aprendizagem  

 
No caso das organizações públicas, a indagação chave é o que podemos fazer para que 
nossa organização cumpra seu papel com uma melhoria da qualidade dos serviços 
prestados aos cidadãos. 
 
Tal indagação por sua vez nos aponta para uma melhoria de nossos processos internos e 
a necessidade de os conhecermos melhor, mensurá-los, e a partir dos resultados, 
definirmos as iniciativas estratégicas, transformando-as em ações, no escopo de um novo 
modelo de gestão  
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                        Figura 02 - O conceito Balanced Scorecard e suas 04 (quatro) perspectivas:  
                           Financeira, do Mercado, Processos Internos e Aprendizado (PAULILLO,2018) 
 
Em termos pessoais, contribuiu bastante para uma melhor visualização do presente 
trabalho, a utilização da ferramenta Canvas (Quadro de modelo de negócios), ainda que tal 
ferramenta não tenha sido utilizada com os demais membros da equipe. 
 
Este “quadro” constitui um espaço livre para imaginação daquilo que ser fazer, a partir da 
criatividade, permitindo agregar inovações, inclusive, tentar validar as mesmas, diminuindo 
assim as incertezas. Parte-se do entendimento que qualquer projeto é um sistema, porque 
é constituído de várias partes e depende de todas para obter êxito. Por sua vez um modelo 
é a descrição de um determinado sistema, descrição que pode ser de forma linear, com 
textos e números, ou de forma visual. A figura 04 apresenta o quadro Canvas do presente 
trabalho (SEBRAE, 2013).  
 
É neste quesito, a descrição visual, o grande ganho com o uso desta ferramenta, pois ela 
permite a visualização de forma mais agradável e divertida das diferentes partes que 
interferem e/ou compõem um determinado trabalho ou atividade, a partir do refinamento de 
questões básicas conforme mostrado na figura 03 (SERRANO, 2016): 
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Figura 03 – Esquema central de concepção do Quadro Canvas (SERRANO, 2016)
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Figura 04 – Quadro Canvas do presente trabalho 

 



16 
 

4. Resultados e Discussão: 
 

4.1 Preenchimento do IAGE  
 
A primeira atividade desenvolvida foi o preenchimento do questionário IAGE pelos 
04 (quatro) servidores que formam a equipe do NGI São Mateus, para uma avaliação 
da gestão a partir de cada servidor, ainda que de certo modo generalizada e com 
relativa carga de subjetividade. 
 
Quando do preenchimento do questionário ainda não havia sido formalmente criado 
o NGI São Mateus e prevaleceu a lógica individual de cada UC e não a de uma 
equipe de um NGI. 
 
 A compilação das respostas está parcialmente apontada na tabela 01 e gráfico 01. 
 

Tabela 01 – Compilação de resultados – Questionário IAGE 
 

 
 

Gráfico 01 – Avaliação do Grau de conformidade por critérios 
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                  Conforme                       Parcial Conforme              Não Conforme 
 

Dos dados obtidos podem ser tiradas diversas conclusões, porém nos atemos 
aquelas que consideramos estarem alinhadas com os objetivos do presente trabalho:  

 
 Dos critérios propostos para avaliação, somente no “critério informação e 

conhecimento”, houve a prevalência do cenário de “parcialmente conforme”, nos 
demais critérios prevaleceu o cenário “não conforme”, mostrando uma real 
necessidade de se adequar a gestão destas UCs no sentido de que possam cumprir 
seus objetivos com maior efetividade; 

 
 Quando-se considera o critério de resultados, pode-se inferir que, nesse quesito as 

UC estão totalmente (100%) em desconformidade com os objetivos esperados; 
 
 Os critérios “Cidadãos”, “Sociedade” e “Pessoas” podem ser considerados aqueles 

em que as UC tiveram um desempenho melhor, ainda que abaixo de 50% do 
esperado. 

 
 No que se refere ao critério “Liderança” o mesmo mostra que mais de 60% dos 

quesitos avaliados não estão em conformidade.  
 

É importante frisar, no entanto, que o objetivo de aplicação do questionário não teve 
um caráter punitivo, mas sim o de proporcionar maior clareza das dificuldades 
enfrentadas e o seu grau de interferência na gestão das UC, ou seja buscar entender 
quais são os motivos principais que levaram a tais resultados. 
 
Em nosso entendimento, especificamente no caso das UC, tais resultados se 
relacionam de forma direta à crônica falta de recursos financeiros e a redução 
sistemática do aporte de recursos humanos ao longo das 02 (duas) últimas décadas, 
o que reflete sobremaneira na condução dos processos e na eficácia da gestão. 
 
Reforça tal afirmação, o fato de todas as UC integrantes do atual NGI ICMBio São 
Mateus, já possuírem em seus quadros, nos anos 90 um quadro de recursos 
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humanos, em média, 300% superior ao quadro atual. 
 

           4.2 Análise dos programas/processos  
 
Dando prosseguimento, esta etapa consistiu na elaboração por cada gestor, de um 
resumo de todos os processos existentes nas UC, de acordo com o previsto nos 
respectivos planos de manejo, indicando os estágios de implementação das ações 
previstas. 

 
Foram considerados os seguintes estágios de implementação: 
 
TR = realizado;  
PR = parcialmente realizado;  
NR = não realizado. 

 
Não foi enviado um questionário ou formulário base para preenchimento. Sendo 
assim, e como descrito na metodologia cada gestor se manifestou de forma livre. 
 
Especificamente no caso da Rebio do Córrego Grande, como a UC está em fase 
final de revisão de seu plano de manejo, o documento base utilizado foi o relatório 
da monitoria do plano de manejo anterior (ainda em vigor) e foi elaborado em 
setembro/18. 
 
Nas tabelas a seguir, separadas por UC, são relatados os programas/processos, as 
atividades/ações previstas e o estágio de implantação de cada atividade/ação. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

Tabela 02 – Monitoria dos programas/processos – FNRP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TR PR NR

Proteção, Vigilância e Fiscalização. XX

Prevenção e Combate a Incêndios Florestais XX

Educação Ambiental XX

Uso Público XX  

Desenvolvimento Regional XX

Administração XX
Manutenção XX
Fauna Silvestre XX
Pesquisas Silviculturais XX
Agroflorestas XX
Monitoramento Socioeconômico XX
Monitoramento Ambiental XX
Sementes e Viveiro Florestal XX
Produtos Florestais Não Madeireiros  XX
Apicultura XX
Produção Madeireira XX

% de implementação 13% 50% 38%

Flona do Rio Preto 

*TR=realizado; **PR=parcialmente realizado; ***NR=não realizado.Programas/Processos Atividades/ações

ESTÁGIOS DE IMPLEMENTAÇÃO

Operacionalização

Relações Públicas,
Extensão e

Fomento

Administração e
Manutenção

Pesquisa e
Monitoramento

Produção
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Tabela 03 – Monitoria dos programas/processos – RBCV 
 

 
 
 
 

TR PR NR
Realizar a Pesquisa e recuperação ambiental (mata de 

recuperação)
XX 

Realizar pesquisa para subsidiar a recuperação das áreas 
degradadas da UC e das nascentes e margens de rios e 

entornos da UC
XX 

Realizar pesquisa sobre a viabilidade e o local de coleta de 
sementes na área da Reserva

XX 

Mapear e priorizar as áreas na UC e no seu entorno a 
serem recuperados

XX  

Promover o inventário da fauna e flora, a médio e longo 
prazo, qualitativo e quantitativo(estrutura e diversidade)

XX

Realizar monitoramento mensal do nível de todos os 
córregos que margeiam e cortam a UC, a montante e a 

jusante do limite da REBIO
XX 

Realizar monitoramento da qualidade da água dos cursos 
d`água que cortam a reserva, pelo menos uma vez por 

mês no primeiro ano, devendo a frequência ser ajustada 
ano a ano

XX 

Realizar o registro de espécies da fauna com evidências de 
provável desiquilíbrio, como o porco do mato, o veado 

campeiro e a herpetofauna
XX 

Treinar pessoal para leitura e manutenção de
equipamentos de monitoramento ambiental

XX 

Aprimorar o monitoramento da REBIO  segundo as 
indicações do Sistema de Monitoramento da 

Biodiversidade das Unidades de Conservação Federais de 
Uso Indireto – SIMBIO

XX 

Monitorar a flora  fazendo-se análises e anotações da 
floração e frutificação

XX

Acompanhar a execução das medidas de prevenção

planejadas
XX 

Descrever detalhadamente as medidas a serem adotadas 
para prevenir a ocorrência de incêndios, bem como para 

combatê-los caso ocorram
XX

Contratar brigada de combate a incêndios florestais pelo 
menos no período de maior risco de incêndios(junho a 

novembro)
XX

Aprimorar a vigilância/fiscalização para que seja exaustiva 
para os períodos de maiores riscos

XX

Manter a estrada limpa XX
Determinar os índices de perigo de incêndios XX 
Suprir a Unidade de equipamentos de combate a

incêndios
XX

Treinar os brigadistas e os funcionários da UC XX
Promover campanhas de conscientização pública XX 
Promover o treinamento de voluntários XX 
Elaborar relatório diário e final dos incêndios ocorridos

XX

Rebio do Córrego do Veado 
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Programas/Processos Atividades/ações
ESTÁGIOS DE IMPLEMENTAÇÃO

*TR=realizado; **PR=parcialmente realizado; ***NR=não realizado.
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Tabela 03 - Continuação 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TR PR NR
Estabelecer rotinas para fiscalização da Unidade

XX

Realizar a fiscalização da UC de forma sistemática e
dinâmica

XX

Adquirir equipamento para aumentar a eficiência da
fiscalização

XX

Analisar e ajustar diariamente as ações de fiscalização
XX

Manter um livro de ocorrências de infrações de caça e
extrativismo

XX

Fiscalizar a UC observando os barulhos diferentes e os 
possíveis vestígios de caçadores com suas armadilhas e 

XX

Autuar e conduzir à autoridade competente caçador
ou qualquer criminoso ambiental, sem destruir as

XX  

Solicitar, sempre que necessário, o auxílio da Companhia 
de Polícia Ambiental ou das demais Unidades de 

Conservação da região
XX

Garantir a participação dos funcionários e colaboradores 
em cursos e palestras de atualização e reciclagem

XX

Criar um “Comitê de Pesquisa” para a Reserva Biológica 
do Córrego do Veado

XX 

Elaborar documento informativo da UC sobre as 
potencialidades de pesquisa e apoio logístico

XX

Aumentar o quadro de funcionários XX 
Identificar oportunidades de convênios/acordos/parcerias 

para a implementação da REBIO
XX

Apoiar as pesquisas voltadas para a recuperação e 
preservação ambiental na área de amortecimento

XX

Propiciar condições de adequação das barragens para não 
infringirem as leis ambientais e o meio ambiente

XX 

Participar ativamente do Comitê de Bacia do Rio Itaúnas XX
Apoiar os municípios a implantar e manter os viveiros 

florestais
XX 

% de implementação 12% 44% 39%

Rebio do Córrego do Veado 

Programas/Processos Atividades/ações
ESTÁGIOS DE IMPLEMENTAÇÃO

*TR=realizado; **PR=parcialmente realizado; ***NR=não realizado.
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Tabela 04 – Monitoria dos programas/processos – RBCG 
 

 
 
 
 

 

TR PR NR
Destacar servidor responsável pelo acompanhamento das 

pesquisas na Reserva XX 

Realizar mapeamento e descrição dos aspectos físicos da 
Reserva: XX 

Realizar levantamento do uso e ocupação solo da UC e 
entorno: 

XX 

Criar base de dados sobre os estudos realizados na 
Unidade: 

XX 

Elaborar folheto informativo sobre a Reserva; XX 
Implementar a Fase 2 do Plano de Manejo XX 

Contatar as instituições de pesquisa a fim de apresentar a 
Reserva como campo de investigação do bioma Mata 

Atlântica
XX 

Realizar um diagnóstico socioambiental da área indicada 
como Zona de Amortecimento XX

Listar todas as atividades produtivas em desenvolvimento 
na área de entorno da Unidade

XX

Elaborar Relatório Mensal de XX 
Elaborar Relatório Anual de Atividades XX 

Implementar um Plano de Proteção e Fiscalização para a 
Reserva XX 

Implementar um Plano de Prevenção e Combate a 
Incêndios (PPCI) da Unidade

XX 

Elaborar e implantar programa de sinalização para a 
Unidade, em consonância com o disposto no Guia do 

Chefe:
XX 

Providenciar destinação adequada de todo o lixo 
recolhido ou gerado na Reserva: 

XX 

Verificar o local onde haja disponibilidade de soro 
antiofídico

XX 

Promover cursos de primeiros socorros para todos os 
servidores XX 

Fazer cumprir a legislação ambiental referente a crimes 
ambientais XX

Estabelecer reuniões periódicas com as prefeituras da 
Zona de Amortecimento da Unidade, particularmente as 

prefeituras de Conceição da Barra (por sua inserção 
político-administrativa), Mucuri/BA e Pedro Canário/ES. 

XX

Envolver o Ministério Público nas questões relacionadas ã 
proteção da Unidade e dos remanescentes de Mata 

Atlântica da região 
XX 

Promover discussões entre o Escritório Multifuncional de 
Teixeira de Freitas- BA/IBAMA, a Diretoria de Controle 
Ambiental/IBAMA-Sede e a DICOF/Representação do 
IBAMA-ES com vistas a harmonizar soluções para a 
fiscalização na Zona de Amortecimento da Reserva 

XX

Rebio do Córrego Grande
ESTÁGIOS DE IMPLEMENTAÇÃO

*TR=realizado; **PR=parcialmente realizado; ***NR=não realizado.Programas/Processos Atividades/ações
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Tabela 04 - Continuação 
 

 
 
 

Gráfico 02 – Percentual dos estágios de implantação por UC 
 

 

TR PR NR
Reunir material informativo sobre educação ambiental 

envolvendo aspectos relacionados ao controle de 
incêndios, legislação ambiental, práticas de uso e 

ocupação do solo, entre outros 

XX

Produzir dados em linguagem acessível sobre a Reserva 
para serem divulgados na educação ambiental (sobre 
solos, fauna, flora e recursos hídricos da Reserva) por 

XX

Elaborar folder com dados provenientes dos 
levantamentos da Reserva XX

Estabelecer ações conjuntas com a FLONA do Rio Preto 
para Conceição da Barra, Pedro Canário e Mucuri

XX
Potencializar as ações já desenvolvidas pela FLONA do Rio 

Preto atuando na divulgação conjunta dessas ações
XX

Desenvolver atividades de educação ambiental dentro XX

Contatar o Núcleo de Educação Ambiental/MMA para que 
a Reserva seja integrada nas ações propostas para o Polo 
de Educação Ambiental e Difusão de Práticas Sustentáveis

XX

Formar o Conselho Consultivo da Reserva XX 
Adquirir equipamentos mínimos para o combate a 

incêndio XX

Contratar consultor para elaborar o PPCI (Plano de 
Prevenção e Combate a Incêndios) 

XX 

Implantar sistema de radiocomunicação interna e externa XX

% de implementação 19% 47% 34%

Atividades/açõesProgramas/Processos
ESTÁGIOS DE IMPLEMENTAÇÃO

*TR=realizado; **PR=parcialmente realizado; ***NR=não realizado.
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Após análise dos dados apontados nas tabelas 02, 03 e 04 e no gráfico 02 pode-se concluir 
que: Aqui acontece o mesmo que no item anterior. Vale a pena gastar um tempo para 
discutir os resultados. 
 
 Menos que 20% das ações previstas nos planos de manejo das UC foram realizadas, 

indicando baixa execução das ações previstas nos planos de manejo; 
 Quando se considera uma realização parcial, esse percentual sobe para uma média 

aproximada de 50% das ações, mostrando que houveram esforços de gestão que 
geraram resultados positivos e ao menos metade do previsto, foi realizado; 

 Já aproximadamente de 38% das ações previstas não foram realizadas; 
 
Deve-se ponderar, no entanto, ao se fazer tal análise, que pressões, ameaças, 
vulnerabilidades e o contexto social, econômico e político, determinam sobremaneira 
esta capacidade de execução (IBAMA, 2007). 
 
Além do fato de interferir de forma direta em tais resultados, a falta de investimento em 
recursos humanos e o aporte devido de recursos financeiros, como afirmamos no item 
anterior. 
 
4.3 - Processos Estratégicos 
 
A partir da listagem dos programas/processos de cada UC, os mesmos foram agrupados 
considerando-se suas similaridades em termos de objetivos e em seguida foram 
unificados, conforme demonstrado na tabela 05 abaixo: 

 
Tabela 05 – Definição de processos estratégicos para o NGI São Mateus 

 
 

 
 
Como resultado foram então estabelecidos para o NGI São Mateus 05 (cinco) 
programas/ processos estratégicos: 
 

Processos de acordo com
Plano de Manejo

Rebio do Córrego
Grande

Flona do Rio Preto 
Rebio do Córrego do
Veado

Processos unificados
NGI São Mateus

Pesquisa e Monitoramento
Pesquisa e Recuperação
Ambiental

Pesquisa e
monitoramento 

da biodiversidade
Monitoramento
Programa de Proteção e
Manejo
Operacionalização
Proteção contra Incêndios
Fiscalização
Educação Ambiental
Relações Públicas, Extensão e
Fomento
Administração e Manutenção

da biodiversidade

Proteção

Relações com 
entorno e Uso 
Público 

Administração e
Operacionalização

Produção
Produção e Uso 
Sustentável de 
Recursos

Administração
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 Pesquisa e Monitoramento da Biodiversidade 

 Proteção 

 Relações com o entorno e Uso Público 

 Administração 

 Produção e Uso Sustentável de Recursos 

 
5.  Etapas a serem desenvolvidas 
 
A próxima etapa consistirá na escolha de quais atividades/ações serão consideradas 
prioritárias, partindo-se do quadro das ações anterioremente previstas nos PM das UC 
e constantes das tabelas 02, 03 e 04, porém num alinhamento com os processos já 
definidos como estratégicos, visando a otimização de recursos e ganhos de gestão. 
 
Após essa definição dos programas/processos com suas respectivas atividades/ações, 
pretende-se prosseguir com o mapeamento estratégico destas atividades, de forma a 
possibilitar sua execução de forma efetiva. 

6. Conclusões  

Como esperado, a compilação dos dados do qeustionário IAGE nos permite inferir sobre 
a necessidade preemente de se otimizar a gestão das UC integrantes do NGI São 
Mateus. 
 
Corroboram também com esta conclusão, os resultados da avaliação do grau de 
implementação dos programas/processos previstros nos planos de manejo das UC, 
onde menos que 20% das ações previstas, foram efetivamente realizadas. 
 
Assim consideramos condizente e exequível a definição dos 05 (cinco) processos 
estratégicos para o NGI São Mateus, com vistas a se ter um ganho de gestão das UC 
integrantes do referido núcleo, no sentido das mesmas cumprirem com com maior 
efetividade seus objetivos. 

7. Considerações Finais 

O desenvolvimento do presente trabalho, sem dúvida representou um grande 
aprendizado, uma vez que permitiu conectar as discussões teóricas e exercícios feitos 
durante os 03 (três) módulos anteriores do curso com a aplicação prática destes 
conhecimentos. 
 
Acredito ser importente ressaltar também que os resultados alçançados, ou seja os 
processos escolhidos como estratégicos, poderiam até mesmo ser definidos a partir de 
um senso mais comum, sem um olhar mais apurado sobre a gestão, ou a partir de 
modelos adotados por outras UC, porém a simples definição dos processos em si, não 
é o que mais importa.  
 

Ao meu ver, o grande ganho consiste na tomada de consciência, a partir da constatação 
dos resultados, permitindo uma visão mais realista e “pé no chão” de como realmente 
está a gestão dos processos de trabalho.  
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Ou seja, mais do que apenas definir os processos, registro aqui o ganho pessoal de 
entender quais os gargalos, a partir de uma visão coletiva, ainda que o trabalho em 
equipe possa tenha ficado aquém do inicialmente esperado, em virtude das dificuldades 
e da dinamicidade do cotidiano das UC envolvidas. 
 
Considero ainda  importante frisar, que existem importantes etapas a serem percorridas, 
para que a gestão integrada do NGI São Mateus possa ter um salto significativo em 
termos de efetividade de gestão. 
 
Pois definidos os processos estratégicos, é preciso, a partir do leque das ações e 
atividades previstas inicialmente em cada um, elencar aquelas ações que serão 
prioritárias, levando-se em conta desde seu potencial de otimização até o incremento da 
qualidade final da gestão.  
 
Finalmente, ressaltamos que nestas futuras etapas residem grandes desafios, que vão 
desde priorizar ações /atividades a partir de uma ótica interinstitucional, já que o NGI São 
Mateus está em um processo de estreita parceria com outra instituição (CEUNES-UFES) 
de maneira que, tais etapas, devam ser sempre desenvolvidas, a partir de uma ótica que 
valorize e busque objetivos comuns a partir de um diálogo, com transparência na escolha 
das ações, tomadas de decisões e apresentação dos resultados.  
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9. Anexo I 
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