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RESUMO 

 

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

desenvolvimento de planejamento estratégico, realizada na Área de Proteção Ambiental 

Costa das Algas e do Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz, contribuindo com a proposição 

de melhorias para a gestão das unidades de conservação. O trabalho foi realizado em três 

etapas, sendo que a primeira consistiu no planejamento da estratégia de gestão da APA Costa 

das Algas e RVS de Santa Cruz, em conjunto com a equipe destas UCs. A segunda etapa 

consistiu na identificação das partes interessadas, seus interesses e expectativas. E por fim 

na terceira etapa, procedeu-se com a avaliação da proposta de modelo de negócios da APA 

e RVS. Ao final do trabalho, verificou-se que o método empregado foi adequado para início 

do processo de planejamento estratégico das referidas unidades de conservação, sendo 

necessária, em continuidade ao trabalho realizado, a definição de indicadores para a 

avaliação do êxito de alcance dos objetivos estratégicos elencados, bem como o 

estabelecimento de metas de curto e longo prazos com base nos requisitos das partes 

interessadas elencados. 

Palavras chaves: Unidades de Conservação, Planejamento Estratégico Balanced Scorecard, 

CANVAS. 
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1. INTRODUÇÃO. 

1.1. Tema: 

O presente estudo representa um esforço de aplicação estruturada de critérios do 

Modelo de Excelência em Gestão Pública – MEGP, desenvolvido no âmbito do Programa 

Nacional de Gestão Pública e Desburocratização – GESPÚBLICA, visando a dotar a APA 

Costa das Algas e o RVS de Santa Cruz de um instrumento de planejamento estratégico 

focado em resultados e orientado para os usuários destas unidades de conservação. 

Em linhas gerais, o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização – 

GESPÚBLICA, instituído pelo Decreto 5.378, de 23/02/2005, e coordenado pela Secretaria de 

Gestão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG, constitui importante 

iniciativa do Governo Federal, criada com a finalidade principal de contribuir para a melhoria 

da qualidade dos serviços públicos prestados aos cidadãos. Conforme explicitado por Farias 

(2016)1, dentre as diversas iniciativas implementadas pelo referido programa, destacam-se: 

a) Modelo de excelência em gestão pública (MEGP): expressa o entendimento 

vigente sobre o “estado da arte” da gestão pública contemporânea. Elaborado a 

partir do Modelo de Excelência em Gestão - MEG (FNQ, 2015), consiste na 

representação de um sistema de gestão público ideal focado em resultados e 

orientado para o cidadão. É constituído por elementos integrados (critérios), que 

orientam a adoção de práticas de excelência em gestão com a finalidade de levar 

as organizações públicas brasileiras a padrões elevados de desempenho e de 

qualidade em gestão (MPOG, 2007); 

b) Instrumento de avaliação da gestão pública (IAGP): metodologia para o 

diagnóstico do nível de maturidade da organização pública frente às melhores 

práticas de gestão que aos requisitos referentes ao MEGP. Como produto final 

de sua aplicação, apresenta um Plano de Melhoria da Gestão (PMG) com ações 

para aprimoramento das práticas de gestão e alcance de melhor desempenho 

das organizações públicas (MPOG, 2009a, 2015); 

c) Pesquisa.Gov2: instrumento online para elaboração de pesquisas de satisfação 

do usuário com os serviços públicos, além de outros tipos variados de pesquisas 

-- inclusive de clima organizacional, por exemplo; 

                                            

1 Roseli Dias Barbosa Farias. Coordenação-Geral de Aperfeiçoamento de Modelos e Referenciais de Gestão 

Pública (SEGES/MPOG). Comunicação pessoal: 24/02/2016. 

2 http://eipps-gespublica.planejamento.gov.br/eIPPS/. Acesso em 19/07/2016. 

http://eipps-gespublica.planejamento.gov.br/eIPPS/
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d) Carta de Serviços ao Cidadão: - Instituída por meio do Decreto 6.932/09, a Carta 

de Serviços ao Cidadão tem por objetivo informar o cidadão dos serviços 

prestados pelo órgão ou entidade, das formas de acesso a esses serviços e dos 

respectivos compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público. 

Trata-se de um instrumento de transparência, mas que se bem utilizado e 

internalizado na gestão da organização pública compõe e promove o seu 

processo de melhoria contínua (MPOG, 2014); e 

e) O Guia de Indicadores de Desempenho: é um instrumento metodológico que 

permite a governos (federal, estaduais e municipais) definirem e mensurarem 

seu desempenho, assumindo-se que este é um primeiro e decisivo passo para 

a gestão do desempenho, possibilitando sua pactuação, avaliação e divulgação 

em momentos posteriores (MPOG, 2009c). 

A aplicação de instrumentos de gestão voltados para UCs ganha significativa 

relevância pois conforme explicitado por Ferreira (2011), em uma recente avaliação global da 

efetividade da gestão de 3.080 áreas protegidas pesquisadas, apenas 22% foram 

consideradas "sólidas", 13% "claramente insuficientes", e 65% apresentam uma gestão 

“básica” (Leverington et al., 2010). No Brasil, os resultados da avaliação de mais de 400 

unidades de conservação (UCs) indicam que a maioria dessas áreas apresenta níveis baixos 

(< 40%) a médios (≥ 40% ≤ 60%) de efetividade de gestão (WWF-Brasil et al., 2004; WWF-

Brasil et al., 2009 a,b,c; WWF-Brasil et al., 2011 a,b,c; ICMBio et al., 2011). Dentre os 

principais entraves à gestão das unidades de conservação, encontram-se a ausência de 

demarcação e desapropriação das áreas, a falta e má distribuição dos recursos humanos, as 

atividades conflitantes no entorno e interior das UCs, além da falta de plano de manejo, de 

recursos humanos e financeiros adequados (Leverington et al., 2010; ICMBio et al., 2011). 

Além dos fatores supracitados, destaca-se por oportuno a baixa capacidade 

gerencial aliada à falta de planejamento estratégico em nível de UC, como ponto chave 

responsável pela ineficácia no alcance dos objetivos de conservação propostos no 

estabelecimento destas áreas. Muitas vezes subdimensionada nos principais relatórios de 

avaliação de efetividade da gestão das UCs, o baixo conhecimento gerencial, aliado à 

escassez de recursos financeiros, e falta de critérios de priorização de atividades, leva as 

equipes das unidades de conservação a se envolverem em um enorme volume de tarefas, 

que não se traduzem em resultados efetivos para sociedade (Chagas, 2014). 

Desta forma, por meio da aplicação dos referidos conceitos, almeja-se com o 

presente estudo a redução da subjetividade no processo de tomada de decisão, possibilitando 



3 

aos gestores de unidades de conservação a utilização de um instrumento consistente de 

análise situacional e planejamento estratégico. 

1.2. Unidade de Aplicação: 

O presente trabalho utiliza como área de estudo o espaço geográfico das unidades 

de conservação federais: Área de Proteção Ambiental Costa das Algas e Refúgio de Vida 

Silvestre de Santa Cruz, que abrangem os ambientes marinhos confrontantes aos municípios 

de Aracruz, Fundão e Serra, estado do Espírito Santo, englobando também uma faixa da orla 

marítima destes municípios (Figura 1). 

 

 

Figura 1: Localização da área de estudo - limites da APA Costa das Algas (polígono vermelho) 
e do RVS de Santa Cruz (polígono azul). 

Em 17 de junho de 2010 o governo Federal, por meio de Decreto Presidencial, criou 

as unidades de conservação Área de Proteção Ambiental Costa das Algas (1.149,31 Km2) e 

Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz (117,41 Km2), abrangendo os ambientes marinhos 

confrontantes aos municípios de Aracruz, Fundão e Serra, no estado do Espírito Santo, 

englobando também uma faixa da orla marítima, inserida na porção estuarina da bacia 

hidrográfica do Rio Piraquê-Açu. 
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Assim, no Decreto Presidencial s/n° de 17.06.2010, publicado no DOU n° 115 de 

18.06.2010, foram estabelecidos como objetivos da Área de Proteção de Proteção Ambiental 

Costa das Algas: 

I. Proteger a diversidade biológica e os ambientes naturais, principalmente os 

fundos colonizados por algas, invertebrados e a fauna bentônica associada, 

as espécies residentes e migratórias que utilizam a área para alimentação, 

reprodução e abrigo, os manguezais e vegetação costeira e as formações 

sedimentares bioclásticas e litoclásticas, importantes para a estabilidade da 

orla marítima; 

II. Garantir a conservação da biodiversidade, o uso sustentável dos recursos 

naturais e a valorização das atividades pesqueiras e extrativistas de 

subsistência e de pequena escala praticadas pelas comunidades costeiras da 

região através do ordenamento do uso dos recursos naturais pesqueiros e 

demais organismos marinhos; e 

III. Proteger e promover a recuperação das formações vegetacionais da área 

costeira e proteger e valorizar as paisagens naturais e belezas cênicas 

através do ordenamento do processo de ocupação e uso do solo da orla 

marítima. 

De forma análoga, são objetivos do Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz: 

I. Proteger a diversidade biológica e os ambientes naturais, principalmente os 

fundos colonizados por algas, invertebrados e a fauna bentônica associada, 

as espécies residentes e migratórias que utilizam a área para alimentação, 

reprodução e abrigo, os manguezais e vegetação costeira e as formações 

sedimentares bioclásticas e litoclásticas, importantes para a estabilidade da 

orla marítima; 

II. Valorizar o uso turístico, recreacional e educativo da orla marítima através de 

ordenamento do seu uso e ocupação para assegurar a compatibilidade entre 

a utilização da terra e os recursos naturais; e 

III. Contribuir para a recuperação dos recursos biológicos e para a 

sustentabilidade das atividades pesqueiras e extrativistas de subsistência e 

de pequena escala praticadas pelas comunidades costeiras da região no 

entorno da Unidade de Conservação. 

Localizado no Grande Ecossistema Marinho denominado Plataforma Brasileira 

Leste, caracterizado por depósitos calcários e baixios biogênicos, a área abrangida por estas 
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unidades de conservação, é considerada de importância e prioridade para conservação 

extremamente altas, conforme indicação da avaliação das áreas prioritárias para a 

conservação da biodiversidade na zona costeira e marinha, publicada pelo Ministério do Meio 

Ambiente (MMA, 2008). 

1.3. Objetivos: 

Objetivo geral: 

Elaborar o planejamento estratégico da APA Costa das Algas e do RVS de Santa 

Cruz para o período de 2 anos, visando à melhoria de sua gestão, por meio do emprego de 

critérios de excelência previstos no Modelo de Excelência em Gestão Pública – MEGP, 

desenvolvido no âmbito do GESPÚBLICA. 

Objetivos específicos: 

a) Definir as estratégias de gestão da APA Costa das Algas e do RVS de Santa 

Cruz para o período de 2 anos; 

b) Identificar partes interessadas na APA Costa das Algas e RVS de Santa Cruz, 

visando ao levantamento de seus interesses e expectativas; 

c) Avaliar o modelo de negócios e verificar o potencial de unificação da APA 

Costa das Algas e do RVS de Santa Cruz, considerando a proposta de novos 

arranjos gerenciais, apresentada pela Presidência do ICMBio. 

2. METODOLOGIA DE REALIZAÇÃO DA PRÁTICA: 

O presente trabalho foi dividido em três partes distintas, com atividades definidas em 

função dos critérios de excelência do Modelo de Excelência em Gestão Pública (MEGP), 

explicitados no Instrumento para Avaliação da Gestão Pública – IAGP 250 pontos (Versão 

1/2016) (MPOG, 2015). Para fins de análise comparativa, as atividades que compõem este 

trabalho também foram referenciadas em função dos critérios do Modelo de Excelência em 

Gestão (MEG), apresentados em sua 20ª edição (FNQ, 2013). 

Parte 1: Planejamento da estratégia de gestão da APA Costa das Algas e RVS de Santa Cruz. 

Relacionado ao critério 2 do IAGP-250 (Estratégia e Planos) e ao critério 2.1 do MEG 

(Formulação de Estratégias), foram realizadas nesta etapa as seguintes atividades: 

Atividade 1.1 – Elaboração proposta de modelo de negócios da APA Costa das Algas 

e RVS de Santa Cruz, utilizando-se o método do Quadro de Inovação em Modelos de Negócio 

- Business Model CANVAS (Osterwalder & Pigneur, 2011). A elaboração do referido modelo 
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foi realizada entre 17 e 19/12/2015 com as equipes das unidades de conservação abrangendo 

as seguintes etapas: 

a) Levantamento da percepção dos participantes em relação ao momento atual 

da equipe; 

b) Análise de dados e indicadores relacionados ao macro ambiente e setor de 

atuação do ICMBio na área de estudo. Nesta etapa foi realizada análise 

comparativa dos fatores elencados nas matrizes de cenários (SWOT) 

formuladas pela equipe das UCs durante os planejamentos integrados 

realizados em 2013, 2014 e 2015; 

c) Preenchimento do quadro de modelo de negócio (CANVAS), empregando 

prioritariamente as técnicas apresentadas por Osterwalder & Pigneur (2011) 

e SEBRAE (2013). 

Atividade 1.2 – Elaboração de proposta de mapa estratégico da APA Costa das Algas 

e RVS de Santa Cruz, utilizando-se o método Balanced Scorecard (Kaplan & Norton, 2000; 

Herrero, 2005). A elaboração do referido modelo foi realizada entre 11 e 15/04/2016 com as 

equipes das unidades de conservação abrangendo as seguintes etapas: 

a) Análise e atualização dos componentes elencados nos modelos de negócio 

formulados pela equipe das UCs durante a etapa 1.1; 

b) Preenchimento do Mapa Estratégico das UCs, empregando prioritariamente 

as técnicas apresentadas por Herrero (2005); 

Parte 2: Identificação de interesses e expectativas das partes interessadas. 

Relacionado ao critério 3a do IAGP-250 (Cidadão-usuário) e aos critérios do MEG 1.3 

(Levantamento de interesses e exercício da liderança) e 3.1 (Análise e desenvolvimento de 

mercado), foram realizadas nesta etapa as seguintes atividades: 

Atividade 2.1 – Identificação das partes interessadas relevantes (cidadão-usuário), 

que apresentam atuação na região abrangida pela APA Costa das Algas e RVS de Santa 

Cruz. O referido levantamento foi realizado em consultas junto às principais bases de dados 

públicos oficiais, bem como nas listagens apresentadas em estudos sociais desenvolvidos na 

região em processos de licenciamento ambiental (dados secundários). As organizações 

identificadas nesta atividade foram classificadas em função de sua área de atuação nos 

seguintes setores: (i) Comunidade Local; (ii) Empresarial; (iii) Pesqueiro; (iv) Poder público; e 

(v) Sociedade Civil Organizada. 
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Atividade 2.2 – Com a finalidade de apresentar análise de mercado de atuação da 

APA Costa das Algas e RVS de Santa Cruz, procedeu-se com a elaboração de um diagnóstico 

de segmentação de clientes por meio da aplicação dos seguintes critérios de análise: 

 Nível de atendimento do segmento (Na): expressa o número de demandas do 

setor atendidas por parte da equipe das UCs; 

 Regiões atendidas (Ra): refere-se à abrangência geográfica de atendimento 

do setor por parte da equipe das UCs; 

 Relevância para conservação (Rc): refere-se à capacidade de impacto direto 

do setor sobre os atributos (objetos) de conservação da UC. 

A partir da quantificação dos referidos critérios de análise para cada segmento de 

mercado identificado, procedeu-se com o cálculo do Índice de Cobertura de Nicho (Cn), onde: 

𝐶𝑛 =  𝑁𝑎 + 𝑅𝑎 

Posteriormente, visando a apresentar um critério objetivo de indicação de prioridade 

de atendimento de segmentos de clientes alvo das UCs, procedeu-se com o cálculo do Índice 

de Prioridade de Nicho (Pn), onde: 

𝑃𝑛 =  
𝑅𝑐

3 × 𝐶𝑛
 

Atividade 2.3 – Diagnóstico de interesses e expectativas. Considerando os objetivos 

de conservação da APA e RVS, e tendo em vista o escopo de planejamento de 2 anos deste 

trabalho, em acordo com a equipe das UCs optou-se pela priorização do diagnóstico de 

interesses e expectativas do setor pesqueiro atuante na região. O referido levantamento foi 

realizado por meio de análise estruturada do banco de dados do Diagnóstico Socioeconômico 

da Atividade Pesqueira na Área de Influência da APA Costa das Algas e do RVS de Santa 

Cruz/ES, realizado em parceria conjunta entre o ICMBio, Estaleiro Jurong Aracruz e Aqua 

Ambiental (AQUA, 2013). 

Os dados do diagnóstico foram obtidos por meio de entrevistas realizadas entre julho 

e setembro de 2012, junto aos pescadores dos municípios de Serra, Fundão e Aracruz, que 

declararam exercer atividade de pesca no interior dos limites da APA Costa das Algas e do 

RVS de Santa Cruz. Nesse trecho do litoral foram identificadas 13 comunidades pesqueiras, 

e 396 pescadores foram entrevistados. 

Atividade 2.4 – Tradução dos interesses e expectativas do setor pesqueiro em 

requisitos internos da APA Costa das Algas e RVS de Santa Cruz. A partir da identificação 

dos interesses e necessidades dos pescadores, foi realizada a descrição em termos do 
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negócio, dos produtos e serviços que deveriam ser entregues a estas partes interessadas 

visando ao atendimento de suas expectativas. 

Posteriormente foi realizada a verificação do nível de atendimento dos interesses e 

expectativas deste setor, no Mapa Estratégico e Modelo de Negócios proposto pela equipe 

da APA e RVS. A verificação do nível de atendimento foi realizada por meio da identificação 

do número de objetivos estratégicos que apresentam entregas relacionadas aos anseios 

destas partes interessadas. 

Parte 3: Avaliação da proposta de modelo de negócios da APA e RVS. 

Atividade 3.1 – A avaliação da proposta de modelo de negócios da APA Costa das 

Algas e RVS de Santa Cruz, foi feita por meio do emprego de listas de verificação compostas 

por perguntas estruturadas para identificação dos aspectos positivos e negativos de cada 

perspectiva do modelo de negócios elaborado na atividade 1.1. As listas de verificação 

utilizadas na análise foram retiradas de Osterwalder & Pigneur (2011), e adaptadas para uso 

em unidades de conservação brasileiras. 

Para cada pergunta que compõe as listas de verificação, foi atribuída uma pontuação 

que varia de 1 (pouco representativo) a 5 (muito representativo), cujos valores foram definidos 

a partir da análise do modelo em relação às necessidades e expectativas dos clientes das 

UCs. O grau de adequação para cada perspectiva dos Modelos de Negócios das UCs, foi 

determinado por meio do cálculo da média da diferença entre aspectos positivos e negativos 

da perspectiva (Md), conforme segue: 

𝑀𝑑 =
∑(𝐴𝑝 − 𝐴𝑛)

𝑁𝑝
 

Onde: 

 Md = Média da diferença entre aspectos positivos e negativos da perspectiva; 

 Ap = Valor atribuído para o aspecto positivo; 

 An = Valor atribuído para o aspecto negativo; 

 Np = Número total de perguntas da perspectiva em análise. 

Para fins de análise, as perspectivas que apresentaram valor final Md superior a zero 

foram consideradas adequadas às necessidades e expectativas dos clientes das APA Costa 

das Algas e RVS de Santa Cruz. 

Por fim, a verificação do potencial de agrupamento gerencial da APA Costa das Algas 

e RVS de Santa Cruz, considerando a proposta de novos arranjos gerenciais apresentada 

pela Presidência do ICMBio por meio do Documento Técnico nº 03 – versão 03, de maio/2016, 
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foi realizada por meio de análise de similaridade dos itens que compõem as perspectivas dos 

modelos de negócio das UCs, conforme segue: 

𝑆𝑝 =  𝑁𝑠
𝑁𝑡⁄  

Onde: 

 Sp = Similaridade da perspectiva; 

 Ns = N° de itens semelhantes entre os mapas estratégicos da APA e RVS; 

 Nt = N° total de itens elencados na perspectiva. 

3. REFERENCIAL TEÓRICO: 

3.1. O Modelo de Excelência em Gestão Pública – MEGP. 

No presente trabalho, utilizou-se o Modelo de Excelência em Gestão Pública – MEGP, 

desenvolvido no âmbito do Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização – 

GESPÚBLICA, como instrumento referencial para definição das etapas de planejamento da 

APA Costa das Algas e RVS de Santa Cruz. 

Conforme explicitado em MPOG (2015), em linhas gerais o Modelo de Excelência da 

Gestão Pública consiste na representação de um sistema constituído de oito partes integradas 

(denominadas Critérios), que orientam a adoção de práticas de excelência em gestão com a 

finalidade de levar as organizações públicas brasileiras a padrões elevados de desempenho 

gerencial (Figura 2). 

 

Figura 2 Representação esquemática do Modelo de Excelência em Gestão Pública – MEGP. 
Fonte: MPOG (2015) – Adaptado. 
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Empregando conceitos do método científico de gestão da qualidade preconizado por 

Willian E. Deming denominado Ciclo PDCA3, o Modelo de Excelência em Gestão Pública – 

MEGP, divide-se em 4 blocos a saber: 

 Bloco 1 – Planejamento. É constituído pelas quatro primeiras partes do Modelo: 

1. Governança, 2. Estratégia e planos, 3. Cidadão-usuário, 4. Interesse público e 

Cidadania. As referidas partes são responsáveis por mover a organização e lhe 

dar direção estratégica. 

 Bloco 2 – Execução: Constituído das partes 6. Pessoas e 7. Processos, 

representa o centro prático da ação organizacional e transforma a finalidade e 

objetivos da organização em resultados efetivos. 

 Bloco 3 – Controle: Constituído pela parte 8. Resultados, representa o controle, 

pois apenas pelos resultados produzidos pela organização é possível analisar a 

qualidade do sistema de gestão e o nível de desempenho organizacional. 

 Bloco 4 – Avaliação: Constituído pela parte 5. Informação e conhecimento, 

representa a inteligência da organização. Este bloco dá ao órgão/entidade 

capacidade de corrigir, melhorar ou inovar suas práticas de gestão e 

consequentemente seu desempenho. 

Visando a avaliar o estágio de gestão de uma organização, foram desenvolvidos no 

âmbito do GESPÚBLICA, os Instrumentos de Avaliação da Gestão Pública – IAGP divididos 

em função do nível maturidade da organização na aplicação do MEGP. (Figura 3). 

 

Figura 3: Categorias dos Instrumentos de Avaliação da Gestão Pública. Fonte: MPOG (2007). 

                                            
3 O PDCA é um acrônimo de PLAN (planejar), DO (fazer), CHECK (checar) e ACT (atuar corretivamente). Tem por 

objetivo controlar atividades e pode ser utilizado para o planejamento e monitoramento da qualidade dos processos 

de uma organização. Referência: DEMING, W. E. Qualidade: a revolução da administração. Rio de Janeiro: 

Marques-Saraiva, 1990. 
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Nos instrumentos de avaliação, cada parte do MEGP foi desdobrada em critérios. Em 

linhas gerais, os critérios estabelecem o que se espera de uma gestão pública com excelência 

em gestão. Esses requisitos constituem o cerne do processo de avaliação e devem ser 

evidenciados pelas práticas de gestão da organização e pelos resultados decorrentes dessas 

práticas. Desta forma, cada critério de avaliação é composto por requisitos que são expressos 

por alíneas. Cabe ressaltar que as alíneas de cada critério de avaliação não são prescritivas 

em termos de métodos, técnicas e ferramentas, cabendo a cada organização definir em seu 

plano de melhoria da gestão, o que fazer para responder às oportunidades de melhorias 

identificadas durante a avaliação. Considerando o estágio inicial de gestão da APA Costa das 

Algas e RVS de Santa Cruz, no escopo do presente estudo utilizou-se como referencial teórico 

de avaliação o IAGP-250, instrumento estruturado em 8 critérios e 72 alíneas (MPOG, 2015). 

3.2. Quadro de Inovação em Modelos de Negócio - CANVAS. 

Conforme explicitado em SEBRAE (2013), define-se modelo de negócios como a 

representação dos processos e das estratégias de uma organização, indicando de maneira 

simplificada como esta oferece valor aos seus clientes, obtém seu lucro e se mantém de forma 

sustentável por um período de tempo. Na elaboração da proposta de modelo de negócios da 

APA e RVS, utilizou-se o método do Quadro de Inovação em Modelos de Negócio - Business 

Model CANVAS (Osterwalder & Pigneur, 2011). 

Em linha gerais, o método do CANVAS, consiste em uma ferramenta para criação de 

Modelos de Negócios, representada esquematicamente por meio de um framework (Canvas), 

que descreve como uma organização cria, entrega e captura valor. O referido quadro, reúne 

nove blocos que compõem os componentes básicos de um negócio, agrupados em quatro 

questões que precisam ser respondidas (Figura 4): 

 
Figura 4: Representação esquemática do Quadro de Inovação em Modelos de Negócio - 
Business Model CANVAS. Fonte: SEBRAE (2013). 
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 1. O que? Essa resposta será a Proposta de Valor da organização; 

 2. Para quem? Aqui, estão definidos os clientes e formas de comunicação com 

eles, incluídos três blocos: segmento de cliente; canais e relacionamento com 

clientes; 

 3. Como? Representa os recursos principais; as atividades e os parceiros 

principais necessários para criação e entrega da proposta de valor; 

 4. Quanto? Define as receitas e a estrutura de custos para viabilizar o negócio. 

Em resumo o propósito da metodologia consiste na simplificação e organização dos 

componentes básicos de um negócio em blocos inter-relacionados, permitindo a idealização 

e ajuste do modelo por parte da equipe de planejamento quantas vezes forem necessárias, 

até conseguir perceber o negócio como um todo. 

3.3. O Balanced Scorecard. 

Conforme explicitado em Herrero (2005), o Balanced Scorecard - BSC consiste em um 

dos sistemas de planejamento e medição de desempenho gerencial mais difundidos 

mundialmente entre as organizações. Segundo Kaplan e Norton, seus criadores, o BSC é 

uma ferramenta (ou metodologia) que “traduz a missão e a visão da das empresas num 

conjunto abrangente de medidas de desempenho que serve de base para um sistema de 

medição e gestão estratégica” (Kaplan & Norton, 2000). 

Uma das principais premissas do BSC consiste no balanceamento da medição de 

desempenho de uma organização em diversas perspectivas, tendo como ênfase não somente 

os indicadores financeiros, mas também os indicadores não financeiros. Para isso, o BSC, em 

sua estrutura conceitual, mede o desempenho organizacional tendo como base quatro 

perspectivas: financeira, clientes, processos internos e aprendizagem e crescimento (Herrero, 

2005). 

Em linhas gerais o sistema de mensuração do BSC explicita as relações entre os 

objetivos nas diversas perspectivas, de modo que possam ser gerenciadas e validadas, 

tornando explicitas as hipóteses de causa e efeito da estratégia para que os tomadores de 

decisão possam testá‐las e adaptá‐las à maneira que aprendem sobre sua implementação e 

a eficácia organizacional. 

Uma das vantagens do modelo consiste na possibilidade de sua adequação em 

diferentes contextos, conforme as necessidades e contingências específicas de cada 

organização. Inicialmente criado para ambiente do setor privado, o BSC passou a ser adotado 

também pela administração pública e organizações do terceiro setor. Desta forma, no contexto 

da gestão pública, foi inserida a perspectiva da “Sociedade” ao modelo, destacando‐se como 
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uma perspectiva principal, substituindo a perspectiva financeira que é finalística para as 

organizações privadas.  

A partir de várias experiências de implementação do BSC, foi concebida uma 

ferramenta de grande importância que é o mapa estratégico. O mapa comunica a estratégia 

da organização com precisão e clareza por meio de uma representação gráfica das relações 

de causalidade dos objetivos e indicadores por perspectivas do BSC (Figura 5). 

 
Figura 5: Exemplo de estrutura de Mapa Estratégico para uma organização pública. Fonte: 
MPOG, 2009b. 

Desta forma, a lógica de construção do BSC, de acordo com o modelo adaptado para 

organização pública, pode ser resumida da seguinte forma: 

 Estabelecimento de objetivos para a perspectiva da sociedade;  

 Elaboração dos objetivos para a perspectiva do cliente/beneficiário, tendo como 

base os objetivos almejados para a sociedade;  

 Identificação e elaboração dos objetivos e medidas para os processos internos, 

com destaque para os processos críticos que contribuirão para o alcance das 

metas pretendidas para a sociedade e clientes/beneficiários; 

4. RESULTADOS ALCANÇADOS: 

4.1. Planejamento da estratégia de gestão da APA e RVS. 

4.1.1. Levantamento da percepção da equipe. 

O processo de elaboração da proposta de modelo de negócios da APA Costa das 

Algas e do RVS de Santa Cruz, realizado entre 17 e 19 de dezembro de 2015, contou com a 

participação dos seguintes servidores lotados nestas UCs: 
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 Kelly Bonach – RVS de Santa Cruz; 

 Leandro Pereira Chagas – RVS de Santa Cruz; 

 Lieze Alves Passos – Chefe da APA Costa das Algas; 

 Lígia Mara Coser – Chefe do RVS de Santa Cruz; 

 William Matos – RVS de Santa Cruz. 

Em função do elevado nível de desestímulo em que se encontrava os servidores da 

APA Costa das Algas e RVS de Santa Cruz em dezembro de 2015, procedeu-se previamente 

ao planejamento com o levantamento da percepção dos participantes em relação ao momento 

atual da equipe, visando a uma melhor compreensão dos fatores comportamentais que 

estavam levando a equipe das UCs a esta situação. 

O referido levantamento foi realizado por meio de perguntas orientadoras sugeridas 

pela chefe do RVS de Santa Cruz e selecionadas em comum acordo com a equipe das UCs. 

As referidas perguntas foram respondidas coletivamente pela equipe e apresentaram a 

seguinte opinião comum de todos os servidores participantes do planejamento: 

1 - O que somos hoje? 

 Equipe perdida e de certa forma fragmentada; 

 Perda de estímulo de trabalho; 

 Pouco eficiente e altamente burocrática. 

2 - O que fez com que chegássemos nesse ponto? 

 Conduta de servidores apontando defeitos e ameaçando a todos (domínio do 

medo); 

 Nossa forma de agir no cotidiano de maneira pouco profissional; 

 Falta de método para estruturação de procedimentos cotidianos na UC. 

3 - O que não queremos mais? 

 Agir sem propósito (sem resultado); 

 Medo de fazer a coisa acontecer; 

 Desestímulo; 

 Fragmentação; 

 Falta de vontade individual de cada um em querer fazer a coisa acontecer. 

4 - O que nos torna uma equipe? 

 Trabalhar por um objetivo único; 

 Amizade e profissionalismo; 

 Assumir riscos calculados que são necessários para alcance dos resultados. 
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5 - Quais características que são a base dessa equipe? 

 Base no Planejamento; 

 Disponibilidade em buscar consenso; 

 Diversidade de formações; 

 Interesse em buscar novos conhecimentos. 

4.1.2. Elaboração proposta de modelo de negócios da APA e RVS. 

Após análise dos dados constantes nos Planejamentos Integrados realizados nos anos 

de 2013, 2014 e 2015, elaborou-se um modelo de negócio para cada UC, utilizando-se o 

método do Quadro de Inovação em Modelos de Negócio - CANVAS (Apêndice II). 

Considerando os objetivos previstos nos decretos de criação das UCs, a equipe de 

planejamento elencou dois segmentos de clientes principais como foco das ações do ICMBio 

para os próximos 2 anos: (i) pescadores e extrativistas de pequena escala e (ii) usuários da 

orla marítima das UCs (Tabela 1). 

Posteriormente, a equipe de planejamento procedeu com a definição de 6 propostas 

de valor para APA Costa das Algas e 4 propostas para o RVS de Santa Cruz. A formulação 

das propostas de valor e definição dos demais componentes estruturantes do modelo de 

negócios das UCs, foi idealizada a partir do emprego das seguintes perguntas orientadoras: 

 Quais serviços nossos clientes precisam e como podemos ajudar? 

 Quais são as aspirações de nossos clientes e como podemos ajuda-los a 

alcança-las? 

 Como nossos clientes preferem ser atendidos? 

 Que relação nossos clientes esperam ter conosco? 

 Quanto recurso dispomos para oferecer valor a nossos clientes? 

Destaca-se, por oportuno, que as propostas de valor constantes nos modelos de 

negócios da APA Costa das Algas e do RVS de Santa Cruz não foram definidas considerando 

apenas as necessidades e expectativas dos clientes, mas fundamentam-se basicamente nas 

estruturas de custo, uma vez que não há garantias da disponibilização de novas fontes de 

renda e recursos para a execução das atividades-chave. 

Em resumo, verifica-se que as UCs abrangem os mesmos clientes, porém com 

propostas de valor e atividades chave diferentes, porém complementares. Os recursos chave 

necessários para a execução das atividades são semelhantes, e a maioria destes recursos 

pode ser utilizada para o atendimento das demandas em ambas UCs (Tabela 1). 
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Tabela 1: Comparação entre os modelos de negócio definidos para a APA Costa das Algas e o RVS de Santa Cruz. 

Critérios APA Costa das Algas RVS de Santa Cruz 

Segmentos de 

clientes 

1. Pescadores e extrativistas de pequena escala das comunidades 
costeiras da região; 

2. Usuários da orla abrangida pela UC. 

1. Pescadores e extrativistas de pequena escala das comunidades 
costeiras da região. 

2. Usuários da orla abrangida pela UC. 

Propostas de 
valor 

1. Informação sobre exercício legal e sustentável da atividade 
pesqueira e extrativista (Cliente 1); 

2. Garantia do espaço geográfico exclusivo de pesca para 
pescadores da região (Cliente 1); 

3. Articulação para regularização da atividade pesqueira e 
extrativista (Cliente 1); 

4. Articulação para recuperação de remanescentes de restinga 
degradados (Cliente 2); 

5. Informação sobre o espaço geográfico e qualidade ambiental 
(Cliente 2); 

6. Articulação para ordenamento do processo de ocupação da orla 
marítima (Cliente 2). 

1. Articulação para o desenvolvimento de pesquisa voltada a 
conservação de comunidades bentônicas e recursos pesqueiros 
(Cliente 1); 

2. Garantia de proteção da área contra exercício ilegal de 
atividades de pesca não permitidas em seu interior (Cliente 1); 

3. Informação sobre o espaço geográfico e qualidade ambiental 
(Cliente 2); 

4. Garantia de proteção da vegetação costeira (Cliente 2). 

Canais 

1. Reuniões demandadas pelos clientes; 

2. Correio eletrônico (e-mail); 

3. Telefone; 

4. Conselho Consultivo. 

1. Reuniões demandadas pelos clientes; 

2. Correio eletrônico (e-mail); 

3. Telefone; 

4. Conselho Consultivo. 

Relacionamento 
como o cliente 

1. Conselho Consultivo; 

2. Site Oficial; 

3. E-mail (mala direta). 

1. Conselho Consultivo; 

2. Site Oficial; 

3. E-mail (mala direta). 
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Tabela 1 (continuação): Comparação entre os modelos de negócio definidos para a APA Costa das Algas e o RVS de Santa Cruz. 

Critérios APA Costa das Algas RVS de Santa Cruz 

Fontes de 
Receita 

1. Orçamento. 1. Orçamento. 

Recursos 
principais 

1. Técnicos especializados em legislação e ordenamento 
pesqueiro (Produto 1, 2 e 3); 

2. Técnicos especializados em qualidade ambiental (Produto 5); 

3. Técnicos especializados em recuperação de áreas degradas (4); 

4. Analista ambiental para articulação política (Produto 6); 

5. Veículos; 

6. Equipamento audiovisual. 

1. Técnico especializado em qualidade ambiental (Produto 3); 

2. Agentes de fiscalização ambiental (Produtos 2 e 4); 

3. Analista ambiental para articulação científica (Produto 1); 

4. Embarcação (Produto 2); 

5. Veículos (Produto 2 e 4). 

Atividades 
chave 

1. Reuniões para articulação de ações e repasse de informações 
aos pescadores que exercem atividade no interior da UC (3); 

2. Sistematização de dados e produção de informação sobre pesca 
e qualidade ambiental (Produto 1 e 5); 

3. Construção e publicação de norma para garantia do espaço 
geográfico para pescadores de pequena escala (Produto 2); 

4. Planejamento e execução de ações de fiscalização (Produto 2); 

5. Reuniões para articulação de parcerias visando a regularização 
da documentação do pescador (Produto 3); 

6. Reuniões para articulação de parcerias visando recuperação de 
remanescentes de restinga degradados (Produto 4); 

7. Reuniões para repasse de informações aos usuários da UC (5); 

8. Análise do PGI do Projeto Orla e articulação para o 
desenvolvimento das ações relacionadas à APA Costa das 
Algas (Produto 6). 

1. Reuniões de articulação para desenvolvimento de pesquisa 
voltada para a conservação de comunidades bentônicas e 
recursos pesqueiros (Produto 1);  

2. Planejamento e execução de ações de fiscalização (2 e 4); 

3. Sistematização de dados e produção de informação sobre 
pesca e qualidade ambiental (Produto 3); 

4. Reuniões para repasse de informações aos usuários da orla da 
UC (Produto 3). 
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Tabela 1 (continuação): Comparação entre os modelos de negócio definidos para a APA Costa das Algas e o RVS de Santa Cruz. 

Critérios APA Costa das Algas RVS de Santa Cruz 

Parceiros chave 

1. RVS de Santa Cruz; 

2. IBAMA (NUCOF/SUPES-ES) – (Produto 2); 

3. Polícia Federal (NEPOM/DPF-ES) – (Produto 2); 

4. Centro TAMAR – (Produto 2); 

5. IEMA (GRN) – (Produto 5); 

6. SEMMAM - Aracruz/ES (Produto 6). 

1. APA Costa das Algas (Produto 2, 3 e 4) ; 

2. IBAMA (NUCOF/SUPES-ES) – (Produto 2 e 4); 

3. Polícia Federal (NEPOM/DPF-ES) – (Produto 2 e 4). 

Estrutura de 
custo 

1. Material de consumo (R$500,00 / mês); 

2. Combustível (R$130,00 / mês); 

3. Contrato de limpeza; 

4. Aluguel; 

5. Salários de servidores. 

1. Material de consumo (R$500,00 / mês); 

2. Combustível (R$217,00 / mês); 

3. Aluguel; 

4. Salários de servidores. 
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4.1.3. Elaboração de proposta de mapa estratégico da APA e RVS. 

A partir da análise das informações obtidas nos modelos de negócio, em oficina 

realizada entre 11 e 14 de abril de 2016, a equipe da APA e do RVS procedeu conjuntamente 

com a formulação da proposta do mapa estratégico de cada unidade de conservação. Na 

referida oportunidade foram definidos inicialmente a missão de visão de futuro de cada UC, e 

posteriormente a formulação dos objetivos estratégicos para a APA Costa das Algas e RVS 

de Santa Cruz, nas seguintes perspectivas: (i) aprendizado & crescimento, (ii) processos, (iii) 

beneficiários, (iv) sociedade & ambiente. 

Definida como a razão de ser da unidade de conservação, o propósito básico para o 

qual foi criada e se direcionam suas atividades, a missão de cada unidade de conservação foi 

definida da seguinte forma: 

Missão da APA Costa das Algas 

“Garantir o uso sustentável dos recursos naturais e a valorização das atividades 

pesqueiras de pequena escala praticadas pelas comunidades costeiras da região, bem 

como proteger os fundos colonizados por algas e promover a recuperação da 

vegetação costeira.”. 

Missão do RVS de Santa Cruz. 

“Proteger os fundos colonizados por algas e outras comunidades bentônicas, bem 

como a vegetação costeira.”. 

De maneira análoga, entendida no escopo deste trabalho como meta de médio e longo 

prazo, expressando como a unidade de conservação quer ser percebida pela sociedade, a 

visão de cada unidade de conservação foi definida conforme segue: 

Visão da APA Costa das Algas 

“Ser reconhecida pelas comunidades costeiras da região como referência na 

valorização das atividades pesqueiras de pequena escala, praticadas por estas 

comunidades.”. 

Visão do RVS de Santa Cruz. 

“Ser reconhecido pela pelas comunidades costeiras da região como referência na 

proteção dos fundos colonizados por algas e outras comunidades bentônicas.”. 

Posteriormente à definição da Missão e Visão da APA Costa das Algas e RVS de 

Santa Cruz, procedeu-se com o estabelecimento dos objetivos estratégicos a serem inseridos 

na estrutura do Mapa Estratégico das UCs e definição de suas correlações (Figuras 6 e 7). 
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Figura 6: Mapa estratégico da Área de Proteção Ambiental Costa das Algas. Cinza - objetivos exclusivos da UC; Verde – objetivos comuns com o 
RVS de Santa Cruz; Vermelho - objetivos obrigatórios não estratégicos. 
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Figura 7: Mapa estratégico do Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz. Cinza - objetivos exclusivos da UC; Verde – objetivos comuns com a APA 
Costa das Algas; Vermelho - objetivos obrigatórios não estratégicos. 
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Analisando os Mapas Estratégicos, foi possível observar a definição de 22 objetivos 

estratégicos para a APA Costa das Algas e 19 objetivos estratégicos para o RVS de Santa 

Cruz. Em análise comparativa observa-se a ocorrência de 12 objetivos estratégicos em 

comum entre as UCs, representando um nível de similaridade de 54,5% para APA e 70,6% 

para o RVS. Destaca-se que considerando apenas a perspectiva de Processos o referido nível 

sobre para 75%, representando elevada similaridade de procedimentos entre as UCs. 

Ainda em relação à perspectiva de Processos, chama atenção o fato de que 37,5% 

dos objetivos elencados em ambas UCs, não possuem nenhuma vinculação com os objetivos 

estratégicos finalísticos elencados nas perspectivas superiores. Tal fato decorre da 

obrigatoriedade legal de execução destes processos, mesmo que estes não contribuam 

diretamente com a missão da unidade de conservação.  

Em linhas gerais objetivos estratégicos definidos na perspectiva Aprendizado & 

Crescimento são necessários para o alcance de objetivos definidos na perspectiva de 

Processos, que são necessários para o alcance de objetivos definidos na perspectiva 

Beneficiários, construindo por fim, os objetivos constantes na perspectiva Sociedade & 

Ambiente. Esta interligação entre os objetivos pode ser melhor visualizada nas Figuras 8 a 

12, as quais demonstram claramente o caminho a ser percorrido para a construção de cada 

objetivo estratégico constante na perspectiva Sociedade & Ambiente das UCs. 

 
Figura 8: Representação da interligação entre os objetivos estratégicos constante nas 
diferentes perspectivas para a APA Costa das Algas.  
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Em análise do recorte do Mapa Estratégico da APA Costa das Algas explicitado na 

Figura 8, observa-se que o objetivo estratégico “Garantir o uso sustentável dos recursos 

naturais e a valorização das atividades pesqueiras de pequena escala praticadas pelas 

comunidades costeiras da região”, por demandar mais insumos (aprendizado & crescimento) 

e envolver maior número de processos da UC, apresenta maior nível de custo e complexidade 

que os demais objetivos desta perspectiva (Figuras 09 e 10). 

 
Figura 9: Representação da interligação entre os objetivos estratégicos constante nas 
diferentes perspectivas para a APA Costa das Algas. 

 
Figura 10: Representação da interligação entre os objetivos estratégicos constante nas 
diferentes perspectivas para a APA Costa das Algas. 
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De maneira análoga, o recorte do Mapa Estratégico da RVS de Santa Cruz, explicitado 

na Figura 11, evidencia que o objetivo estratégico “Proteger os fundos colonizados por algas 

e outras comunidades bentônica”, apresenta nível de custo e complexidade significativamente 

superior ao segundo objetivo desta perspectiva “Proteger a vegetação costeira” (Figura 12). 

 
Figura 11: Representação da interligação entre os objetivos estratégicos constante nas 
diferentes perspectivas para o RVS de Santa Cruz. 

 
Figura 12: Representação da interligação entre os objetivos estratégicos constante nas 
diferentes perspectivas para o RVS de Santa Cruz.  
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4.2. Identificação de interesses e expectativas das partes interessadas. 

4.2.1. Identificação das partes interessadas. 

Após consulta realizada junto às principais bases de dados públicos oficiais e estudos 

sociais desenvolvidos na região, foram identificadas 117 partes interessadas relevantes com 

área de atuação na região abrangida pela APA Costa das Algas e RVS de Santa Cruz 

(Apêndice I). Para fins de consulta as referidas organizações foram agrupadas em função de 

sua área de atuação a saber: (i) Comunidades locais – 35 organizações; (ii) Empresarial – 20 

organizações; (iii) Pesqueiro – 23 organizações; (iv) Poder Público – 16 organizações; e (v) 

Sociedade Civil Organizada – 23 organizações. 

4.2.2. Diagnostico de segmentação de clientes. 

Com a finalidade de apresentar análise do mercado de atuação da APA Costa das 

Algas e RVS de Santa Cruz, procedeu-se com a elaboração do diagnóstico de segmentação 

de clientes destas UCs (Tabela 2). O referido diagnóstico indicou a ocorrência de 23 nichos 

de mercado passíveis de serem atendidos por estas unidades de conservação. 

A análise do Índice de Cobertura de Nicho (Nc) evidenciou que 39% dos nichos de 

mercado analisados apresentaram nível de atendimento significativamente insatisfatórios (Cn 

< 3). Os segmentos que apresentaram maior lacuna de atendimento foram: pescadores 

amadores, turistas, comerciantes e esportistas. No outro extremo observa-se que os nichos 

que compõem o segmento de poder público apresentaram Índice de Cobertura máximo. 

A análise do Índice de Prioridade de Nicho (Pn), cujos valores variam numa escala de 

0 a 1, indicou necessidade de priorização de atendimento máximo para os nichos de 

pescadores amadores e mergulhadores atuantes na UC. Em nível moderado de prioridade de 

atendimento, encontram-se os segmentos de pesquisadores, comerciantes (donos de bares 

e quiosques) e esportistas. De maneira geral observa-se que a APA Costa das Algas e RVS 

de Santa Cruz apresentaram 48% de nichos com índice de prioridade baixo, indicando 

moderado nível de maturidade de atendimento do mercado potencial destas UCs. 
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Tabela 2: Diagnóstico de segmentação de clientes da APA Costa das Algas e RVS de Santa Cruz. 

# Segmento Nicho 
Nível de 

atendimento1 
Regiões 

atendidas2 
Cobertura de 

nicho 
Relevância para 

conservação3 
Prioridade de 

nicho 

1 

Pescadores 

Profissionais artesanais 2 3 5 3 0,20 

2 Marisqueiros 2 3 5 3 0,20 

3 Amadores 1 0 1 3 1,00 

4 Mergulhadores 1 0 1 3 1,00 

5 

Pesquisadores 

Ambiente 2 1 3 3 0,33 

6 Socioeconômico 2 1 3 3 0,33 

7 Fins didáticos 2 1 3 3 0,33 

8 
Turistas 

Usuários da praia 2 3 5 2 0,13 

9 Ecoturistas 1 0 1 1 0,33 

10 

Empresas 

Comerciantes  1 0 1 1 0,33 

11 Ambulantes 1 0 1 1 0,33 

12 Donos de bares e quiosques 1 0 1 1 0,33 

13 Empreendimentos industriais 3 1 4 3 0,25 

14 

Poder Público 

Federal 3 3 6 2 0,11 

15 Estadual 3 3 6 2 0,11 

16 Municipal 3 3 6 2 0,11 

17 Sociedade Civil 
Organizada 

Ambientais 2 1 3 2 0,22 

18 Sociais 2 1 3 1 0,11 

19 

Esportistas 

Surfistas 1 0 1 1 0,33 

20 Praticantes de voo livre 1 0 1 1 0,33 

21 Velejadores 1 0 1 1 0,33 

22 Moradores / 
proprietários 

Veranistas 2 3 5 2 0,13 

23 Residentes 2 3 5 2 0,13 

1 Nível de atendimento: (1) não atendido; (2) atendimento inicial; (3) plenamente atendido. 
2 Regiões atendidas: número de municípios abrangidos pelas ações do ICMBio no referido nicho. 
3 Relevância para conservação: relação direta entre o nicho e os objetos de conservação das UCs. (1) baixa - apresenta pouca capacidade de impacto sobre a UC (efeitos em 
longo prazo); (2) média - apresenta moderada capacidade de impacto direto a UC. (3) alta - apresenta significativa capacidade de impacto direto sobre a UC (efeito imediato). 
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4.2.3. Percepção de interesses e expectativas do setor pesqueiro. 

A partir da análise estruturada do banco de dados do Diagnóstico Socioeconômico da 

Atividade Pesqueira na APA Costa das Algas e do RVS de Santa Cruz, foram selecionadas 

11 perguntas agrupadas de forma a evidenciar de forma sumarizada a percepção dos 

pescadores sobre os seguintes aspectos da atividade pesqueira praticada na região: 

 Nível de organização e regularização dos pescadores; 

 Aspectos econômicos da atividade pesqueira; 

 Ameaças e oportunidades para continuidade da pesca; 

 Unidades de conservação marinhas na região. 

Em relação ao nível de organização dos pescadores, observa-se que o segmento 

apresenta bom índice de regularização documental para exercício da atividade (Tabela 3). 

Entretanto, ressalta-se a importância de aprofundamento de análise social visando a 

identificar quem são e como vivem os pescadores que ainda não possuem documentação 

regularizada para o exercício da pesca na região. 

Tabela 3: Percepção sobre o nível de organização e regularização dos pescadores que atuam 

na APA Costa das Algas e RVS de Santa Cruz. 

# Pergunta Sim Não 

1 Tem registro de pescador? 78% 22% 

2 Participa de alguma associação ou colônia de pesca? 72% 28% 

3 O barco possui registro em órgão competente? 77% 23% 

A percepção dos pescadores sobre aspectos econômicos da atividade pesqueira, 

indica que embora 84% dos pescadores estejam satisfeitos com o valor de mercado do 

pescado, a baixa capacidade de venda para o consumidor final e a significativa diminuição do 

volume e variedade de pescado capturado, resultam na diminuição da margem de lucro do 

pescador (Tabela 4). Tal fato mostra-se como um dos principais fatores de desestímulo dos 

filhos de pescadores em seguir nesta profissão. 

Tabela 4: Percepção dos pescadores que atuam na APA Costa das Algas e RVS de Santa 

Cruz sobre aspectos econômicos básicos da atividade pesqueira. 

# Pergunta Sim Não 

4 Vende o pescado capturado para o consumidor final? 41% 59% 

5 Você acha adequado o valor pago pelo pescado hoje?  84% 16% 

6 Observou alguma diminuição na quantidade do pescado? 91% 9% 

7 Observou alguma diminuição na variedade do pescado? 78% 22% 
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Em relação à ameaças e oportunidades para continuidade da atividade pesqueira, a 

pesca predatória realizada por grandes embarcações de outras regiões, a falta de apoio do 

governo e a escassez do pescado, foram apontados como principais dificuldades do trabalho 

na pesca. Por outro lado, quando perguntado sobre quais atividades consideravam positivas 

para a pesca da comunidade, destaca-se o fato de 59% dos pescadores indicarem a criação 

de UCs como aspecto favorável ao fortalecimento da atividade (Tabela 5). 

Tabela 5: Percepção dos pescadores que atuam na APA Costa das Algas e RVS de Santa 

Cruz sobre ameaças e oportunidades para continuidade da atividade pesqueira. 

# Pergunta Sim Não 

8 Existe algum tipo de conflito entre embarcações de outras regiões? 31% 69% 

9 Qual(is) a(s) principal(is) dificuldades do trabalho na pesca?  

 Falta de apoio do governo 35% 

Escassez do pescado 30% 

Pouca organização 11% 

Difícil comercialização 9% 

Competição 8% 

Saúde 3% 

Nenhuma 2% 

10 Quais atividades você considera positiva para a pesca da comunidade?  

 Criação de UCs  59% 

Estaleiro  18% 

Dragagem  14% 

Portos  6% 

Extração de petróleo (Plataforma)  1% 

Nenhuma 1% 

O último bloco de perguntas foi elaborado visando a melhor compreensão da 

percepção dos pescadores em relação a unidades de conservação marinhas criadas na 

região (Tabela 6). Chama atenção o fato de que embora as UCs tenham sido indicadas como 

aspecto favorável ao fortalecimento da atividade pesqueira, apenas 11% dos pescadores 

informaram saber da existência da APA e RVS, e apenas 3% alegaram conhecer seus limites. 

Tal fato evidencia uma significativa lacuna de atuação do ICMBio na divulgação destas UCs 

junto aos pescadores da região. 

Por fim, visando a compreensão de como o ICMBio poderia contribuir para a melhoria 

da atividade pesqueira na região, os pescadores indicaram (i) a concessão de benefícios para 

pescadores locais, (ii) a promoção de cursos e palestras informativas sobre a atividade 
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pesqueira e (iii) a fiscalização contra pesca de grande escala, como principais ações a serem 

desenvolvidas por estas UCs na região (Tabela 6). 

Tabela 6: Percepção dos pescadores que atuam na APA Costa das Algas e RVS de Santa 

Cruz sobre aspectos econômicos básicos da atividade pesqueira. 

# Pergunta Sim Não 

11 Conhece o Refúgio a APA Costa das Algas e o RVS de Santa Cruz? 11% 89% 

12 Se sim, sabe quais são seus limites? 3% 97% 

13 Como o ICMBio poderia contribuir para a melhoria da comunidade?  

 Concessão de benefícios para pescadores locais 24% 

 Promoção de cursos e palestras informativas sobre a atividade pesqueira 22% 

 Fiscalização contra pesca de grande escala 16% 

 Não sabe 15% 

 Construção de cais para atracação de barcos e venda de pescado 9% 

 Construção de estaleiro e estrutura de recolhimento de óleo 5% 

 Incentivar a organização da pesca local de pequena escala 4% 

 Promover saneamento básico e redução da poluição 3% 

 Dragagem do canal da Barra do Riacho 3% 

 Estabelecer áreas de pesca exclusiva para comunidades locais 1% 

4.2.4. Tradução de expectativas do setor pesqueiro em requisitos das UCs. 

Considerando a análise situacional supracitada e as respostas fornecidas pelos 

pescadores na pergunta 13, foram elaborados os seguintes requisitos de produtos e serviços 

que poderiam ser entregues pela APA e RVS a estas partes interessadas, visando ao 

atendimento de suas expectativas: 

 Promoção da regularização documental de 100% dos pescadores e extrativistas 

de pequena escala das comunidades costeiras da região, junto ao Ministério da 

Agricultura e Capitania dos Portos, visando à obtenção de subsídio para óleo, 

linhas de crédito especiais e seguro em períodos de defeso; 

 Realização de 01 curso e 02 palestras anuais em cada comunidade de pesca da 

região, abordando aspectos relacionados à legislação ambiental, boas práticas de 

pesca e noções de empreendedorismo; 

 Realização de 6 operações de fiscalização anuais visando a coibir a pesca 

irregular de larga escala no interior das UCs praticada por grandes embarcações 

vindas de outras regiões; e 

 Articulação para construção de infraestrutura pública de suporte à atividade 

pesqueira abrangendo: cais de atracação e desembarque; zoneamento de área 
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de fundeio; área de venda direta de pescado; estaleiro para pequenos reparos e 

recolhimento de óleo. 

Desta forma, a partir das informações disponíveis nos mapas estratégicos da APA 

Costa das Algas e do RVS de Santa Cruz foi possível verificar o nível de atendimento aos 

requisitos das partes interessadas em relação aos referidos mapas (Tabela 7). 

Tabela 7: Análise do nível de atendimento aos requisitos do setor pesqueiro nos mapas 
estratégicos da APA Costa das Algas e RVS de Santa Cruz. 

Requisito do setor pesqueiro APA RVS 

Requisito 1: Promoção da regularização documental de 100% dos pescadores 

e extrativistas de pequena escala das comunidades costeiras da região, junto 

ao Ministério da Agricultura e Capitania dos Portos, visando à obtenção de 

subsídio para óleo, linhas de crédito especiais e seguro em períodos de defeso. 

Sim Não 

Requisito 2: Realização de 01 curso e 02 palestras anuais em cada 

comunidade de pesca da região, abordando aspectos relacionados à legislação 

ambiental, boas práticas de pesca e noções de empreendedorismo. 

Sim1 Não 

Requisito 3: Realização de 6 operações de fiscalização anuais visando a coibir 

a pesca irregular de larga escala no interior das UCs praticada por grandes 

embarcações vindas de outras regiões. 

Sim Sim 

Requisito 4: Articulação para construção de infraestrutura pública de suporte à 

atividade pesqueira abrangendo: cais de atracação e desembarque; 

zoneamento de área de fundeio; área de venda direta de pescado; estaleiro 

para pequenos reparos e recolhimento de óleo. 

Não Não 

1Atende parcialmente ao requisito. Não aborda questões relacionadas a boas práticas de pesca e 
noções de empreendedorismo. 

Desta forma observa-se que embora o planejamento estratégico da APA Costa das 

Algas tenha atendido 3/4 dos requisitos do setor pesqueiro, tal fato não foi observado em 

relação ao RVS de Santa Cruz (que atendeu apenas um requisito). Tal fato, já esperado, 

justifica-se em decorrência de diferenças entre os objetivos e categorias de manejo das 

unidades de conservação. 

4.3. Avaliação da proposta de modelo de negócios da APA e RVS. 

A partir da adaptação das listas de verificação retiradas de Osterwalder & Pigneur 

(2011), e adaptadas para uso em unidades de conservação brasileiras, no escopo do presente 

trabalho foi possível selecionar 34 perguntas orientadoras visando à avaliação da proposta de 

modelo de negócios da APA Costa das Algas e do RVS de Santa Cruz. Para cada pergunta 

que compõe as listas de verificação, foi atribuída uma pontuação que varia de 1 (pouco 

representativo) a 5 (muito representativo), cujos valores foram definidos a partir da análise do 

modelo em relação às necessidades e expectativas dos clientes das UCs (Tabela 8). 
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Tabela 8: Análise dos aspectos positivos e negativos dos Modelos de Negócios elaborados para a APA Costa das Algas e o RVS de Santa Cruz. 

Critério Aspectos positivos 5 4 3 2 1 -1 -2 -3 -4 -5 Aspectos negativos 

Clientes 

A taxa de evasão de clientes é baixa.           A taxa de evasão de clientes é alta. 

A base de clientes está bem segmentada.           A base de clientes não está segmentada. 

Estamos conseguindo novos clientes.           Estamos falhando em conseguir novos clientes. 

Proposta de 
valor 

Nossas propostas de valor estão bem alinhadas 
com as necessidades dos clientes. 

          
Nossas propostas de valor e as necessidades dos 
clientes estão desalinhadas. 

Nossas propostas de valor têm forte efeito de rede.           Nossas propostas de valor não têm efeito de rede. 

Há fortes sinergias entre produtos e serviços.           Não há sinergias entre nossos produtos e serviços 

Nossos clientes estão bem satisfeitos.           Temos reclamações frequentes. 

Canais 

Nossos canais são muito eficientes.           Nossos canais são ineficientes. 

Nossos canais são muito eficazes.           Nossos canais são ineficazes. 

A abrangência do canal é forte entre os clientes.           A abrangência do canal entre os clientes é fraca. 

Os clientes encontram nossos canais com facilidade           Os clientes não encontram nossos canais. 

Os canais estão fortemente integrados.           Os canais estão pouco integrados. 

Os canais estão bem adequados aos clientes.           Os canais estão mal adequados aos clientes. 

Relacionamento 

Forte relacionamento com os clientes.           Fracas relações com os clientes. 

A qualidade da relação se adequa corretamente 
aos segmentos de clientes. 

          
A qualidade das relações está mal adequada aos 
segmentos de clientes. 

Nossa marca é forte.           Nossa marca é fraca. 

Receitas 

Nossa receita é previsível.           Nossas receitas são imprevisíveis 

Temos fontes de receita recorrentes e compras 
repetidas frequentes. 

          
Nossas receitas são transacionais com poucas 
repetições de compras 

Nossas fontes de receitas são diversificadas.           Dependemos de uma única fonte de receita 

Nossas fontes de receitas são sustentáveis.           A sustentabilidade de nossa receita é questionável 

Cobramos por aquilo que os clientes estão 
realmente dispostos a pagar. 

          
Deixamos de cobrar por serviços pelos quais os 
clientes realmente estão dispostos a pagar. 

Obtemos as receitas antes de incorrer nos custos.           Lidamos com altos custos antes de ter lucro. 
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Tabela 8 (continuação): Análise dos aspectos positivos e negativos dos Modelos de Negócios elaborados para a APA e o RVS de Santa Cruz. 

Critério Aspectos positivos 5 4 3 2 1 -1 -2 -3 -4 -5 Aspectos negativos 

Recursos 

As necessidades de recursos são previsíveis           As necessidades de recursos são imprevisíveis 

Disponibilizamos os recursos principais na 
quantidade certa na hora certa 

          
Temos problemas para disponibilizar os recursos 
certos nos momentos certos 

Atividades 

Executamos eficientemente as Atividades-Chave           A execução das Atividades-Chave é ineficiente 

Nossas Atividades-Chave são difíceis de copiar           Nossas Atividades-Chave são facilmente copiáveis 

A qualidade da execução é alta           A qualidade de execução é baixa 

O equilíbrio entre execução interna e terceirizada 
são ideais 

          
Executamos muitas ou poucas atividades nós 
mesmos 

Parcerias 

Estamos focados e trabalhamos com parceiros 
quando necessário 

          
Não estamos focados e perdemos oportunidades 
de parcerias 

Aproveitamos boas relações de trabalho com 
Parceiros  

          Nossa relação com parceiros é repleta de conflitos 

Custos 

Nossos custos são previsíveis           Nossos custos são imprevisíveis 

Nossa estrutura de custos está adequada ao 
nosso Modelo de Negócios 

          
Nossa estrutura de custos e Modelo de Negócios 
não se combinam bem  

Nossas operações são eficientes em custos            Nossas operações não são eficientes em custos 

Tabela 9: Média da diferença dos valores obtidos para os componentes dos Modelos de Negócios da APA Costa das Algas e do RVS de Santa Cruz. 

Componentes Média da diferença Similaridade 

Segmentos de clientes -1,3 100% 

Propostas de valor -2,0 20% 

Canais +0,3 100% 

Relacionamento como o cliente -4,0 100% 

Fontes de Receita -3,0 100% 

Recursos principais +1,0 36% 

Atividades chave -3,0 50% 

Parcerias principais +2,0 67% 

Estrutura de custo +3,3 89% 
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Conforme explicitado nas Tabelas 8 e 9, os valores obtidos para cada critério constante 

nos Modelos de Negócios da APA Costa das Algas e do RVS de Santa Cruz apresentaram 

variação de -4 a +3,3. Desta forma, foi possível observar que, de um total de 9 critérios, 5 

estão inadequados e 4 estão adequados aos modelos de negócios propostos, 

correspondendo a apenas 44,4% de adequação. 

Os critérios que apresentaram adequação ao Modelo de Negócios em relação a 

necessidades e expectativas dos clientes, do mais adequado para o menos adequado, foram 

os seguintes: Custos, Parcerias, Recursos-chave e Canais. Já os critérios considerados 

inadequados aos Modelos de Negócios, do mais inadequado para o menos inadequado, 

foram: “Relacionamento com o cliente”, “Fontes de receita”, “Atividades chave”, “Proposta de 

valor” e “Segmentos de clientes”. Tal resultado pode ser justificado em função da abordagem 

empregada pela equipe das UCs durante o planejamento, que em decorrência do cenário de 

incertezas orçamentárias do ICMBio, optou por basear as propostas de valor do modelo 

essencialmente na estrutura de custos em detrimento do atendimento das necessidades e 

expectativas dos clientes. 

Por fim, a análise de similaridade dos modelos de negócio da APA Costa das Algas e 

do RVS de Santa Cruz indicou que dos 9 componentes analisados, 7 apresentaram taxa de 

similaridade maior ou igual a 50% (Tabela 9). Os únicos componentes que apresentaram 

índice de similaridade baixo foram “Propostas de Valor” e “Recursos Principais”. Entretanto, 

destaca-se que embora as UCs apresentem propostas de valor distintas, estas foram 

elaboradas de modo a se complementarem visando ao alcance dos objetivos comuns de 

conservação destas UCs. 

5. CONCLUSÕES: 

Os resultados alcançados nesse trabalho estão de acordo com os objetivos 

inicialmente propostos e demonstram que a adoção dos critérios do Modelo de Excelência em 

Gestão Pública – MEGP, abrangendo o planejamento estratégico voltado para resultados, 

conforme sugerido pelo método Balanced Scorecard (BSC), pode ser utilizado de maneira 

contínua e sistemática como instrumento gerencial na APA Costa das Algas e RVS de Santa 

Cruz visando ao alcance de seus objetivos de conservação. 

O elevado nível de desestímulo em que se encontravam os servidores da APA Costa 

das Algas e RVS de Santa Cruz em dezembro de 2015, confirmado percepção da equipe, 

indica a necessidade urgente de aplicação de ferramentas de análise comportamental (ex. 

diagnóstico de clima organizacional), visando a uma melhor compreensão dos fatores que 

estavam levando a equipe das UCs a esta situação. 
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Com relação à identificação de interesses e expectativas das partes interessadas, 

observa-se que a APA Costa das Algas e do RVS de Santa Cruz, após 6 anos de sua criação 

apresentam nível de maturidade de atendimento moderado, indicando a existência de 

significativo potencial de expansão de prestação de serviços a nichos ainda não atendidos. 

Por outro lado, o baixo nível de atendimento dos requisitos das comunidades pesqueiras, 

considerados principais clientes das UCs, evidencia a necessidade de melhoria dos 

procedimentos para identificação dos interesses e expectativas destes setores. 

Em relação ao modelo gerencial, verifica-se que a unificação das chefias da APA Costa 

das Algas e do RVS de Santa Cruz se mostrou uma estratégia eficiente para a gestão destas 

UCs, dado ao alto grau de similaridade verificado entre os modelos de negócios elaborados 

durante a execução deste trabalho. 

Em continuidade ao trabalho realizado, apresenta-se os seguintes desdobramentos a 

serem levados adiante pelas UCs: 

 Definição indicadores para a avaliação do êxito de alcance dos objetivos 

estratégicos elencados na Atividade 1.2. 

 Estabelecimento de metas de curto e longo prazos com base nos requisitos das 

partes interessadas elencados na Parte 2. 
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APÊNDICE I 

Apêndice I: Relação de partes interessadas relevantes com área de atuação na região abrangida 
pela APA Costa das Algas e RVS de Santa Cruz. 

id Setor1 Descrição do indicador 

1 C Associação Amigos de Praia Grande - AMPG 

2 C Associação Círculo Comunitário São Benedito do Rosário  

3 C Associação Comunitária Barra do Riacho - ACBR  

4 C Associação Comunitária Itaparica e Portal de Santa Cruz 

5 C Associação de Moradores Cachoeiro do Riacho 

6 C Associação de Moradores de Praia Formosa e Portal de Aracruz - AMPRAFOR-PA 

7 C Associação de Moradores de Praia Grande - AMORPG  

8 C Associação de Moradores do Assentamento Nova Esperança - AMANE  

9 C Associação de Moradores do Bairro Andorinhas - Mar Azul 

10 C Associação de Moradores do Balneário Enseada das Garças - AMBEG 

11 C Associação de Moradores do Balneário Praia do Sauê 

12 C Associação de Moradores dos bairros Nova Santa Cruz e Cruzeiro - AMBANOSACC 

13 C Associação de Moradores na APA Costa das Algas e RVS de Santa Cruz - AMPAR  

14 C Associação de Moradores Praia da Balsa 

15 C Associação dos Moradores da Praia dos Padres - AMPP 

16 C Associação dos Moradores de Coqueiral - AMOC  

17 C Associação dos Moradores do Bairro São Francisco - AMBASF  

18 C Associação dos Moradores do Conjunto Habitacional Padre Bauher 

19 C Associação dos Moradores dos bairros São Pedro, Pindorama e Chic-Chic - AMSPPCC 

20 C Associação Indígena Tupinikim Guarani - Aldeia Tupinikim Caieiras Velhas e Irajá - AITG  

21 C Associação Indígena Tupiniquim de Comboios - AITC  

22 C Associação para Desenvolvimento de Praia Grande - ADPG 

23 C Associação Recreativa, Cultural e Esportiva de Santa Cruz - ARCESC 

24 C Centro Comunitário Barra do Sahy - CCBS  

25 C Círculo Comunitário Amigos de Santa Cruz - CICASC 

26 C Coletivo de Mulheres de Fundão - COMUF 

27 C Comissão Independente de Moradores-Praia Grande - CIM 

28 C Comunidade Bom Pastor 

29 C Comunidade Nossa Senhora Aparecida 

30 C Comunidade Nossa Senhora da Penha 

31 C Comunidades Indígenas Guarani (Piraqueaçu, Três Palmeiras, Boa Esperança) 

32 C Conselho Popular de Aracruz 

33 C Federação das Associações de Moradores e Comunitários de Praia Grande - FAMOC-PG  

34 C Pastoral da Criança 

35 C Pastoral da Saúde 

36 E Associação das Empresas de Turismo de Aracruz - AETA  

37 E Associação dos Artesãos da Orla de Aracruz - ASSAOARA 

38 E Associação dos Artesãos da Rodovia do Sol - RODOARTE  

39 E Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário - ADEMI-ES 

40 E Associação dos Empresários da Serra - ASES 

41 E Associação dos Terminais Portuários e dos Usuários dos Portos do ES - ATRES 

42 E Associação dos Usuários de Recursos Hídricos do Estado do Espírito Santo - AURHES  

43 E Associação Movimento Empresarial de Aracruz e Região - AMEAR 

44 E Centro Capixaba de Desenvolvimento Metalmecânico - CDMEC 

45 E Estação Biológica Marinha Augusto Ruschi - EBMAR  

46 E Estaleiro Jurong Aracruz - EJA  

47 E Federação das Empresas de Transportes do ES - FETRANSPORTES  

48 E Federação das Indústrias do Espírito Santo - FINDES 

49 E Federação do Comércio do Estado do Espírito Santo - FECOMÉRCIO 

50 E Fibria Celulose S/A 
1 Setor de atuação da organização identificada: C = Comunidade Local; E = Empresarial; Pe = Pesqueiro; 
Pp = Poder público; S = Sociedade Civil Organizada.  
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Apêndice I (continuação): Relação de partes interessadas relevantes com área de atuação na 
região abrangida pela APA Costa das Algas e RVS de Santa Cruz. 

id Setor1 Descrição do indicador 

51 E Grupo Ambitec 

52 E Movimento Empresarial Espírito Santo em Ação - E. S. EM AÇÃO  

53 E PETROBRAS – Unidade de Operações, Exploração e Produção do ES - UO-ES 

54 E Talento Reciclagem Industrial de Materiais LTDA 

55 E Terminal Especializado de Barra do Riacho S/A - PORTOCEL  

56 Pe Associação de Pescadores de Carapebus - ASPESCA 

57 Pe Associação de Pescadores de Jacaraípe - ASPEJ 

58 Pe Associação de Pescadores de Pontal do Ipiranga e Barra Seca - APBS 

59 Pe Associação de Pescadores de Praia do Degredo 

60 Pe Associação de Pescadores de Regência - ASPER  

61 Pe Associação de Pescadores e Assemelhados de Povoação - APAP 

62 Pe Associação de Pescadores Lagoa Juara - APLJ  

63 Pe Associação dos Catadores de Mariscos - ACAMAV - Carapina 

64 Pe Associação dos Pescadores Artesanais de Barra do Riacho - ASPEBR 

65 Pe Associação dos Pescadores de Bicanga - ASPEB 

66 Pe Associação dos Pescadores e Catadores Indígenas - APECI 

67 Pe Associação dos Pescadores Profissionais e Amadores de Nova Almeida - APPANA 

68 Pe Associação dos Pescadores, Extrativistas e Maricultores de Santa Cruz - APEMAR 

69 Pe Colônia de Pescadores da Serra Z-11  

70 Pe Colônia de Pescadores Z-06 Caboclo Bernardo  

71 Pe Colônia de Pescadoresda Barra do Riacho Z-7  

72 Pe Comunidade de Pescadores de Manguinhos 

73 Pe Cooperativa dos Pescadores do Norte do Espírito Santo  

74 Pe Federação das Ass. de Pescadores Profissionais e Aquicultores do ES - FAPAES 

75 Pe Federação das colônias e Associações de Pescadores do Espírito Santo - FECOPES 

76 Pe Federação das Entidades de Aqüicultura e Pesca Profissional do ES - FEAPPES  

77 Pe Grupo de catadores e Pescadores Caieiras Velhas - GRUCAPE 

78 Pe Sindicato dos Pescadores dos Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo 

79 Pp Agência Nacional de Petróleo (ANP-MME) 

80 Pp Batalhão de Polícia Militar Ambiental do Espírito Santo - BPMA/ES 

81 Pp Capitania dos Portos do Espírito Santo 

82 Pp Conselho de Meio Ambiente da OAB/ES 

83 Pp Conselho de Turismo de Fundão 

84 Pp Fundação Nacional do Índio - FUNAI  

85 Pp Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA 

86 Pp Instituto Estadual de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos - IEMA  

87 Pp Instituto Federal do Espírito Santo - IFES 

88 Pp Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Espírito Santo - SEDES/ADERES  

89 Pp Secretaria Municipal de Agricultura de Aracruz 

90 Pp Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Aracruz 

91 Pp Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Serra 

92 Pp Secretaria Municipal de Infraestrutura e Meio Ambiente de Fundão - SESIM Fundão 

93 Pp Superintendência Federal de Pesca e Aquicultura no ES – MA-SFPA/ES  

94 Pp Universidade Federal do Espírito Santo – Departamento de Oceanografia - DOC/UFES 

95 S Associação Ambiental Voz da Natureza  

96 S Associação Amigos da Barra do Riacho 

97 S Associação Amigos do Piraqueaçu - AMIP  

98 S Associação Brasileira de Oceanografia - A OCEANO  

99 S Associação Capixaba de Proteção ao Meio Ambiente - ACAPEMA  

100 S Associação de Municípios do Espírito Santo - AMUNES 
1 Setor de atuação da organização identificada: C = Comunidade Local; E = Empresarial; Pe = Pesqueiro; 
Pp = Poder público; S = Sociedade Civil Organizada.  
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Apêndice I (continuação): Relação de partes interessadas relevantes com área de atuação na 
região abrangida pela APA Costa das Algas e RVS de Santa Cruz. 

id Setor1 Descrição do indicador 

101 S Associação Garra Ambiental de Serra – AGAS 

102 S Associação Vila-Velhense de Proteção Ambiental - AVIDEPA  

103 S Central Única das Favelas do Espírito Santo - CUFA/ES 

104 S Coletivo de Mulheres de Fundão - COMUF 

105 S Comissão Espirito-Santense de Folclore - CESF 

106 S Conservação Internacional – Programa Marinho 

107 S Fundação Centro de Proteção e Pesquisa das Tartarugas Marinhas - Pró-TAMAR 

108 S Fundação São João Batista 

109 S Grupo Ambientalista Natureza e Companhia - GANC 

110 S Instituto Amigos da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica – IARBMA 

111 S Instituto de Pesquisa, Extensão Rural e Organismos Aquáticos - Instituto PEROA 

112 S Instituto de Pesquisas da Mata Atlântica – IPEMA 

113 S Instituto Portas Abertas- IPA  

114 S Intituto Goiamum  

115 S Organização Consciência Ambiental - ORCA 

116 S Projeto Ação Social T.O.R - Treinando, Orientando e Recuperando 

117 S Sindicato Unificado da Orla Portuária - SUPORT/ES 
1 Setor de atuação da organização identificada: C = Comunidade Local; E = Empresarial; Pe = Pesqueiro; 
Pp = Poder público; S = Sociedade Civil Organizada. 
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APÊNDICE II 

Apêndice III: Modelo de negócios da APA Costa das Algas e RVS de Santa Cruz. 
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Apêndice III (continuação): Modelo de negócios da APA Costa das Algas e RVS de Santa Cruz. 
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Apêndice III (continuação): Modelo de negócios da APA Costa das Algas e RVS de Santa Cruz. 
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Apêndice III (continuação): Modelo de negócios da APA Costa das Algas e RVS de Santa Cruz. 

 
 


