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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta os resultados práticos de facilitação e discussão interna para o 

desenvolvimento do mapeamento do processo da portaria de autorização de uso para 

condutores de visitantes em UC, que, atualmente, é desenvolvido na Divisão de 

Serviços de Apoio à Visitação - DSAV/Coordenação Geral de Uso público e Negócios - 

CGEUP do ICMBio.  Os objetivos foram aplicar os conhecimentos desenvolvidos e 

aprimorados no Ciclo de Gestão para Resultados e desenvolver e aplicar melhoria para a 

gestão das atividades, bem como proceder a uma análise critica deste processo com 

mapeamento e desenho do fluxo AS IS e, proposição de melhoria com desenho do fluxo 

TO BE. O desenvolvimento deste trabalho contribui para a percepção da equipe para o 

conceito de mapeamentos e de gestão para resultados, bem como contribuir para a 

melhoria para a gestão das atividades voltadas para uso público nas unidades de 

conservação.  

Palavras chaves: gestão de processos, fluxos, mapeamento. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Tema 

A lei nº 11.516 de 28 de agosto de 2007, que dispõe sobre a criação do 

ICMBio, define como finalidade do Instituto no art. 1º, inciso V, “promover e executar, 

em articulação com os demais órgãos e entidades envolvidos, programas recreacionais 

de uso público e de ecoturismo nas unidades de conservação” (BRASIL, 2007) 

A visitação às Unidades de Conservação - UC é uma das estratégias de 

sensibilização da sociedade para a importância da conservação da natureza. O Instituto 

Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio tem como competência 

monitorar o uso público e a exploração econômica dos recursos naturais nas Unidades 

de Conservação. 

O ICMBio desenvolve ações para diversificar as atividades de ecoturismo e 

recreação oferecidas nos Parques Nacionais e em outras categorias de Unidades de 

Conservação, com o objetivo de oferecer uma estrutura adequada ao número e ao perfil 

de visitantes. 

A visitação também funciona como uma forma de incrementar o apoio 

econômico para a conservação da natureza nestas áreas e potencializar a utilização 

sustentável dos serviços vinculados aos ecossistemas além de apoiar a capacitação das 

comunidades locais e populações tradicionais a fim de promover a sua participação no 

planejamento e gestão da visitação (BRASIL¹, 2006). 

Visando incentivar o turismo ecológico e de recreação em contato com a 

natureza e a utilização dos princípios e práticas da conservação do meio ambiente no 

processo de desenvolvimento, (art. 4º, II, V, XII e art. 11 da Lei nº 9.985/2000), o 

ICMBio pode conceder o serviço público e a exploração de um bem público, conforme 

Artigo 33 do Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC, Lei nº 9.985, de 

18 de julho de 2000: 

Art. 33. A exploração comercial de produtos, subprodutos ou 

serviços obtidos ou desenvolvidos a partir dos recursos 

naturais, biológicos, cênicos ou culturais ou da exploração da 

imagem de unidade de conservação, exceto Área de Proteção 
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Ambiental e Reserva Particular do Patrimônio Natural, 

dependerá de prévia autorização e sujeitará o explorador a 

pagamento, conforme disposto em regulamento. 

 

Essa previsão normativa não dispõe de que forma e em que extensão se dará 

a utilização comercial e quais produtos ou serviços passíveis de exploração. A menção à 

necessidade de autorização de que trata a norma aponta para a manifestação prévia da 

Administração e para a contrapartida financeira pela exploração comercial, sem que 

especifique a natureza da anuência e sua formalidade prévia (BRAGA, 2013). 

As unidades de conservação federais estabelecidas pela Lei nº 9.985/2000, 

ainda são carentes de legislação própria e um marco normativo a regulamentar o uso 

público e carece de estudos mais aprofundados na doutrina jurídica brasileira. Quando a 

lei do SNUC se referiu à autorização, ela o fez de forma genérica, como instrumento de 

autorização de serviços públicos.  

O ICMBio, desde sua criação, em conjunto com a Procuradoria Federal 

Especializada – PFE-AGU/ICMBio e no cumprimento das normas e diretrizes 

institucionais vêm delineando instrumentos jurídicos que orientem e normatize as 

atividades de visitação para usuários e interessados nos serviços e atividades de uso 

publico nas UC.  

O documento As Diretrizes para a Visitação em UC (BRASIL¹, 2006) já 

indicava a necessidade de “Requerer que todos os condutores, monitores e guias estejam 

devidamente cadastrados nas UC onde deverão atuar”. 

Em 2008 a Instrução Normativa nº 08/2008, estabeleceu: 

Considera-se condutor de visitantes a pessoa cadastrada pelo 

órgão gestor da unidade de conservação, que recebeu 

capacitação específica e que é responsável pela condução em 

segurança de grupos de visitantes, aos locais permitidos, 

desenvolvendo atividades interpretativas sobre o ambiente 

natural e cultural visitado, além de poder contribuir para o 

monitoramento dos impactos sócio-ambientais nos sítios de 

visitação. 

 

tel:9.985/2000
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Em 2016, com o objetivo de melhorar a gestão do uso público nas UC, a IN 

nº 08/2008 foi revisada e por meio da Instrução Normativa nº 2/2016 estabeleceu as 

seguintes definições:  

I - condutor de visitantes: pessoa física autorizada pelo 

Instituto Chico Mendes a atuar na condução de visitantes na 

unidade de conservação, desenvolvendo atividades informativas 

e interpretativas sobre o ambiente natural e cultural visitado, 

além de contribuir para o monitoramento dos impactos sócio-

ambientais nos sítios de visitação; 

II - cadastramento: procedimento realizado pela administração 

da unidade de conservação, necessário para a emissão do 

Termo de Autorização de Usos aos interessados; 

III - Autorização de Uso: o ato administrativo unilateral, 

precário, manejado no exercício da competência discricionária 

do Instituto Chico Mendes, por meio do qual é consentida a 

prestação de serviço comercial no interior da unidade de 

conservação, não ensejando direito à indenização para o 

particular quando da sua cessação; 

 

Neste contexto, desde 2010, a DSAV/CGEUP trabalha em modelos e 

orientações para as portarias de autorização de uso para a condução de visitantes em 

UC. Tais instrumentos englobam uma das modalidades de delegação de serviços de 

apoio à visitação que podem complementar outros contratos como os de concessão ou 

de permissão. 

No mapa estratégico do ICMBio de 2015-2018, na perspectiva do 

“Beneficiário” dentre os 3 objetivos listados, consta: “Ampliar o uso público nas 

Unidades de Conservação” (ICMBIO, 2016). 

O objetivo de um mapa estratégico é fornecer um modelo que demonstra 

como as estratégias ligam-se aos processos organizacionais. Sendo assim, ele tem o 

objetivo de solucionar problemas da organização, tanto no ambiente interno como 

externo, analisando a situação gerencial sob quatro perspectivas: Sociedade e 

Beneficiários, dos processos, do Aprendizado e Crescimento (KAPLAN e NORTON, 

2004).  



4 
 

Contudo, observa-se que no ICMBio poucos processos institucionais, 

mesmo os que geram metas e resultados ao mapa institucional, foram devidamente 

estruturados até o momento, e um número ainda menor de processos têm definido o 

papel institucional de cada coordenação ou setores vinculados, como exemplo as 

coordenações regionais e os centros de pesquisas.  

Respeitando as atribuições típica de Estado, a alternativa de fortalecimento 

institucional por meio de parcerias com terceiro setor, com o mercado e com o entorno 

das unidades merece ser melhorada. A proposta não soluciona o problema de 

deficiências institucionais de maneira definitiva, mas representa um caminho de 

melhoria possível. 

A partir de uma análise desse processo, pretende-se identificar os pontos 

críticos e desenhar ações para minimizar os impactos negativos dos referentes pontos e 

propor melhorias para esse fluxo. 

 

1.2 Unidade de aplicação 

 

A atual estrutura organizacional da Diretoria de Criação e Manejo - DIMAN 

contempla três Coordenações Gerais: Coordenação-Geral de Planejamento e 

Monitoramento - CGCAP, com foco no planejamento das UC; Coordenação-Geral de 

Proteção Ambiental – CGPRO, com foco na proteção e fiscalização das UC, e; 

Coordenação Geral de Uso Público - CGEUP, com foco na visitação e negócios nas 

UC.  

A Divisão de Serviços de Apoio à Visitação - DSAV é uma divisão vinculada à 

Coordenação Geral de Visitação – CGEUP - em UC. Entretanto, atua como uma 

coordenação integrante da Coordenação Geral de Uso Público e Negócios, conforme 

organograma abaixo: 
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Figura 1 - Organograma do Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (disponível no site do ICMBio – www.icmbio.gov.br) 

 

A equipe da DSAV composta por 4 servidores:  

Cargo/Função DSAV 

DAS de chefia (cessão) 1 

Analista Ambiental 3 

Técnico Administrativo 1 

Tabela 1 - Equipe da DSAV na época do desenvolvimento do TAF 

 

Em 2012 foi implantado no ICMBio o Sistema de Gestão Estratégica – 

SIGE, para facilitar o processo de gestão para resultados, sendo alimentada por todas as 

unidades organizacionais do Instituto. É uma ferramenta que tem como objetivo realizar 

o ciclo da gestão estratégica: planejar, executar e checar as metas institucionais (Ciclo 

PDCA - Plan-Do-Check-Adjust), dando maior transparência à gestão e possibilitando 

ainda a construção de séries históricas dos resultados das unidades. 

Neste contexto, consta no SIGE, para o Macroprocesso “Uso público e 

Negócios” o seguinte: 

 Indicador Estratégico: Incremento no número de unidades de conservação 

federais com serviços de apoio a visitação delegados  

Diretoria de Criação e 
Manejo de UC - DIMAN

Coordenação de Estruturação 
da Visitação - COEST

Coordenação de Diagnóstico, 
Ordenamento da Visitação e 

Ecoturismo - COECO

Divisão de Negócios 
Florestais - DNEF

Divisão de Serviços de Apoio 
à Visitação - DSAV

Coordenação Geral de 
Visitação e Negócios - CGEUP
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Tipo de Indicador: desempenho  

Unidade de Medida: unidade. 

 

Os serviços de apoio à visitação são compostos dos processos de 

autorização, permissão e concessões. Contudo, somente os processos de concessões, 

foram mapeados no nível estratégico institucional em 2014, mas não foram analisados 

ou validados pela Diretoria da época. 

O processo de autorização de uso por meio da portaria para condutores de 

visitantes em unidades de conservação, atualmente, não está regulado e, portanto, os 

fluxos das atividades são estabelecidos de acordo com os agentes responsáveis pela 

condução dos processos. 

Os primeiros processos de autorização de uso, que se relacionam com o 

objeto deste trabalho, se iniciaram em 2010 no Parque Nacional dos Lençóis 

Maranhenses e Parque Nacional da Serra dos Órgãos, conforme é possível observar no 

resumo dos caput do objeto das portarias, destacadas abaixo:  

“PN Lençóis Maranhenses 

Define critérios para credenciamento e autorização 

dos serviços de condução de visitantes e transporte em 

veículo tracionado, com fins turísticos, no Parque 

Nacional dos Lençóis Maranhenses. 

Portaria nº 63, de 9 de agosto de 2010. 

PN Serra dos Órgãos 

Estabelecer normas e procedimentos para o 

cadastramento e a Autorização para exercício da 

atividade comercial de condução de visitantes no 

Parque Nacional da Serra dos Órgãos 

Portaria nº 116, de 19 de novembro de 2010.” 

 

Atualmente, existem publicadas vinte cinco portarias para esse tema. 

Contudo temos apenas o controle da publicação e alguns cadastramentos que ocorreram 

posteriormente à publicação na UC, não há o acompanhamento das portarias válidas, 



7 
 

pois como regra geral essas portarias têm uma validade de até dois anos, prorrogáveis 

por mais dois anos à critério da administração da UC. 

Considerando que existem mais de trezentas unidades de conservação, 

observa-se um universo grande de unidades de conservação que ainda poderiam utilizar 

esse instrumento para ordenamento e regulamentação da visitação. 

Deste modo, entende-se que o trabalho poderá contribuir de forma 

significativa para a promoção de melhoria dos processos, assim como com a eficiência 

da administração. 

Entretanto, considerando que a DSAV atua no macroprocesso uso público 

do ICMBio é possível avaliar e propor as melhorias que poderiam ser implementadas e 

os benefícios que podem ser alcançados a partir do aperfeiçoamento dos processos para 

que a autorização de uso seja conduzida com eficiência. 

Por isso o objetivo deste Trabalho Aplicativo Final - TAF foi analisar o 

processo ponta a ponta da portaria de autorização de uso para condutores em UC.  

 

 

1.1. Objetivo Geral  

Realizar o mapeamento e analisar o processo de autorização de uso por 

meio da portaria para condutores de visitantes em unidades de conservação. 

 

1.2. Objetivos Específicos 

 Identificar os principais elementos que compõem o mapeamento de 

processos; 

 Identificar as etapas que compõem o fluxo do processo atual (AS IS);  

 Identificar os principais problemas relacionados ao processo;  

 Realizar a elaboração do processo com melhorias (TO BE);  
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2. METODOLOGIA DE REALIZAÇÃO DA PRÁTICA 

 

O presente Trabalho Aplicativo Final – TAF foi divido em uma parte inicial para 

identificação e mapeamento do fluxo do processo identificado “portaria de autorização 

de condutores em UC” com entrevista da equipe (sem a chefia) para desenho e 

elaboração do AS IS com aplicação da ferramenta de mapeamento de processos e a uma 

segunda parte que trata da análise e melhoria do processo identificado. 

 

2.1 Identificação e mapeamento do processo   

Para a realização do mapeamento do processo foram realizadas as seguintes 

etapas: 

a) Realização de entrevista: para elaboração do AS IS, foi realizada uma 

oficina que ocorreu no dia 18 de maio de 2015 com a equipe da DSAV 

(André Gustavo, Larissa Diehl e a presente aluna) e com o coordenador 

do PGR na época, Cesar Viana.  

b) Elaboração do AS IS: com base nas informações das entrevistas, foi 

realizado o desenho dos fluxos, utilizando o software Bizagi, 

representando fielmente as informações repassadas pelos entrevistados, 

gerando em forma de fluxograma o AS IS do processo mapeado. 

c) Validação do AS IS: após elaborado, o AS IS do processo mapeado foi 

apresentado na sala de reuniões e validado pela equipe envolvida. 

O mapeamento do AS IS considerou a descrição do fluxo do processo de 

autorização desde a chegada na DSAV até a publicação da portaria no diário oficial 

(Apêndice I). 

Segundo PAVANI e SCUCUGLIA, 2011 um dos problemas que podem ser 

observados na aplicação de entrevistas para mapeamento de processos é: 

a. Tendência a relatar o processo “ideal” em detrimento do processo “real”; 

b. Tendência de tornar as atividades mais complexas do que realmente são; 
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2.2 Análise do AS IS 

Após a elaboração do fluxo AS IS foi aplicado a análise in-process, conforme 

metodologia Pavani e Sculuglia, 2011. Então, a partir dessa análise, visando identificar 

melhoria no processo analisado, que são: 

 Análise de gargalos; handoffs; análise de regra de negócio e gaps. 

 

2.3 Desenho do TO BE 

 

Segunda a metodologia Pavani e Scucuglia (2011), entende-se por desenho 

do TO BE como a representação gráfica de um projeto de alterações ou um projeto 

novo, ainda não operante na prática. 

A modelagem do TO BE ocorre em duas situações: 

a. Concepção de um novo processo com atividades novas 

b. Melhorias decorrentes da análise do processo AS IS já modelados. 

 

Após análise do referido processo, procedeu-se a elaboração do fluxo TO 

BE, apresentado como uma proposta de melhoria para o mapeamento realizado neste 

trabalho.  

Para a definição do referido fluxo, utilizou-se o a análise in-process e as 

normas e legislação no ICMBio correlatas. 

No âmbito do presente trabalho, considera-se relevante a participação da 

equipe na modelagem do TO BE, a fim de garantir sua aceitação pelos envolvidos. No 

entanto, em virtude das diversas mudanças institucionais, que repercutiram tanto na 

estrutura organizacional do ICMBio, assim como em alterações na estrutura do próprio 

curso PGR, refletindo nas orientações para os alunos, bem como tendo em vista minha 

designação para realização de capacitação internacional, não foi possível a realização de 

outras oficinas. 

No entanto, o processo proposto foi discutido com a equipe da DSAV, com 

a finalidade de obter as avaliações do processo e permitir a construção de um TO BE 

que considerasse as opiniões dos demais integrantes da equipe.  
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 Mapeamento de processos 

A gestão dos processos, de acordo com Cabral (2012), leva ao melhor 

entendimento do funcionamento da organização, permite a definição de 

responsabilidades, a utilização eficiente dos recursos, a prevenção e solução de 

problemas, a eliminação de atividades redundantes e a identificação clara dos “clientes” 

e “fornecedores” internos e externos da organização.  

A abordagem por processos possibilita à organização atuar com eficiência 

nos recursos e com eficácia nos resultados, uma vez que busca atender à sua missão 

mediante a adição de valor nas atividades desenvolvidas (CABRAL, 2012). 

Um mapeamento de processos tem como objetivo determinar a forma como 

os insumos recebidos são tratados e transformados, para promover este processo com 

efetividade, e devem ser analisados para que depois seja montado um mapa, 

demonstrando o fluxo operacional e a inter-relação entre as diferentes área e processos, 

conforme pode ser observado pela representação da figura 2 (VENKI, 2016): 

 

 

Figura 2 - representação do conceito para mapeamento de processos (fonte livre: 

internet) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mapeamento_de_processos_de_neg%C3%B3cios
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Segundo Cabral (2012), um grande desafio para as organizações públicas é 

a melhoria de seu desempenho e, em específico, para as instituições ambientais é 

aumentar sua capacidade de entregar resultados, com criação de valor para a sociedade. 

Para o enfrentamento dessa questão é necessário a integração de conhecimentos do 

modelo de gestão pública gerencial (gestão para resultados) aos conhecimentos técnicos 

especializados, característicos destes órgãos.  

A administração por resultados caracteriza-se, basicamente, pela tradução de 

objetivos em resultados concretos, ou seja, promover uma melhoria clara dos processos 

e contribuir de forma significativa para a tomada de decisão. A gestão por resultados é 

considerada uma parte fundamental da administração estratégica, uma vez que constitui 

o fluxo necessário para alcançar os resultados da empresa (PORTAL, 2016). 

De acordo com Araujo (2011), o termo fluxograma pode ser utilizado para 

todo e qualquer gráfico que demonstre algum fluxo. No mapeamento de processos ele é 

utilizado para apresentar o passo a passo das etapas de um processo, possibilitando um 

registro visual de fácil compreensão.  

A modelagem dos processos orientado à entrega (objetos) se trata de uma 

representação gráfica do sequenciamento de atividades que representará, de maneira 

clara, a estrutura e o funcionamento dos processos. 

Para PAVANI e SCUCUGLIA (2011) o conceito de objeto é o 

encapsulamento final, visível ou avaliável de uma série de atividades, somadas e 

executadas por um profissional, ocupante de cargo ou função para ser direcionada a 

outro profissional para utilização como insumo para executar outra série de atividades. 

Logo, a intenção e transformação que agregue valor ao objeto. 

Os objetos devem ser desenhados no fluxograma e essa informação 

necessita ficar evidente no mapeamento dos processos. Geralmente os objetos aparecem 

quando há troca de cargos dentro dos fluxos, ou seja, após alguma atividade (PAVANI 

JR & SCUCUGLUIA, 2011). 

O Gerenciamento de Processos de Negócio - BPM visa possibilitar a 

mudança de mentalidade necessária a toda e qualquer organização, de iniciativa pública 

ou privada, que reconhece que seus processos são a chave para um bom planejamento. E 

http://www.portal-administracao.com/2014/07/administracao-estrategica-conceito-etapas.html
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que um bom planejamento pode levar aos melhores, mais desejados e tão necessários 

resultados (CAPOTE, 2012). 

O Business Process Improvement - BPI ou Melhoria de Processos de 

Negócio faz a análise da situação atual de cada processo da organização (chamado de 

processo AS IS) e é o ponto focal para permitir a proposição de melhorias futuras e uma 

nova realidade para o processo (chamado de processo TO BE) (CAPOTE, 2012).  

Sem o conhecimento sobre a realidade atual dos processos, qualquer 

proposta de melhoria pode ser um erro e ainda piorar o cenário atual da sua organização 

(CAPOTE, 2012). 

Inicialmente, é importante descrever os processos de forma simples e 

objetiva, tanto na forma de diagramas com BPMN, quanto na descrição textual 

complementar sobre os principais recursos envolvidos na sua realização (CAPOTE, 

2012). 

A análise de processos de negócios é uma técnica fundamental para 

melhorar o desempenho da organização, como redução no tempo de execução e 

melhoria da qualidade dos processos e engloba um conjunto de tarefas e técnicas que 

são utilizadas para atuar entre o stakeholdres (parte interessada) e o funcionamento e 

desempenho (PAVANI JR & SCUCUGLUIA, 2011). 

Conforme Pavani Jr & Scucugluia (2011) o tema análise de processos se 

divide em 3 circunstâncias e ambientes: 

 abordagem out-process  

 abordagem on-process 

 abordagem in-process 

 

Na figura 3 são representadas as três abordagens, onde a primeira (check) 

foca na comparação e diagnóstico (PDSCL), a segunda (study) é a investigação de 

melhorias (PDSA) e a terceira (learning) consiste num aprendizado organizacional, 

pressupondo o aperfeiçoamento que precede a inovação: 
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Figura 3 - Diagrama da Gestão de Melhoria (Fonte: Gauss Consulting. Acesso 

30/07/2016) 

 

Abordagem in-process (dentro do processo), baseia-se somente o que foi 

modelado no AS IS. É o tipo mais comum e mais debatido na literatura BPM, pois 

considera que a partir do conhecimento do sequenciamento das atividades de cada 

processo de negócio, quais melhorias poderiam ser implementadas para torná-lo mais 

eficaz. 

A análise in-process utiliza a lógica PDCA, com objetivo de medir o 

sucesso da atividade a partir da compreensão de sua estrutura e a diferença para as 

demais categorias de análise é a necessidade de um gatilho. Este termo consiste em 

algum mecanismo de insatisfação que inicia uma necessidade ou oportunidade de 

melhoria (PAVANI JR & SCUCUGLUIA, 2011). 

Cada análise deverá considerar oportunidades existentes de gatilhos para 

compreender e justificar atitudes que visam alteração de processo e melhoria. Essa 

análise está baseada na existência de gatilhos. 

Existem duas categorias de gatilhos, um que advém de um evento 

específico/pontual que justifique a revisão de um processo (como novas tecnologias, 

resultados do planejamento estratégico); e outro, que é disparado de monitoramento 

contínuo de comportamento de indicadores que medem o desempenho do processo. 
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As técnicas de mapeamento, análise e melhoria de processos, incluem 8 

Gatilhos, utilizada na análise in-process, e faremos o destaque abaixo (PAVANI 

JÚNIOR & SCUCUGLIA, 2011): 

Tabela 2 - O gatilhos para analise in process 

Análise do resultado alvo de indicadores 

de processo.  

Os resultados do processo devem ser 

analisados diante de três varáveis básicas: 

custo, capacidade e qualidade  

Análise da variação de indicadores de 

processo 

Mesmo atingindo as metas de performance, 

grandes variações diminuem a velocidade e 

a confiabilidade no processo no tempo 

Análise de Gargalos  Foco analítico para eliminação dos gargalos, 

uma vez que os mesmos atrasam a execução 

do processo.  

Análise de handoffs Deve-se buscar a diminuição do número de 

handoffs, visando um aumente na eficiência 

do processo. 

Análise das interações humanas Observa as oportunidades de automações no 

processo e a gestão de competências 

necessárias aos trabalhadores. 

Análise das interações externas  Refere-se à proposição de melhorias que 

busque a superação das expectativas dos 

clientes externos do processo.  

Análise das regras de negócio Analisa as políticas e normas e padrões e 

sua necessidade e os impactos ou melhorias 

da sua eliminação ou simplificação 

Gaps São os pontos do processo de 

sequenciamento de atividades que possuem 

algum entrave.  

 

Os resultados dos processos devem ser analisados perante três variáveis 

básicas: custo, capacidade e qualidade. Pois mesmo que a meta seja atingida, quaisquer 

melhorias do processo que resulte em benefícios nestas três dimensões são relevantes 

(PAVANI JR & SCUCUGLUIA, 2011). 

Para a representação gráfica do mapeamento de processos pode ser usado o 

Bizagi Modeler que é um software gratuito para modelagem descritiva, analítica e de 

execução, de processos de negócio utilizando a notação BPMN e que permite a 

simulação dos fluxos de trabalhos a fim de facilitar a análise de melhorias tanto em 

relação ao tempo quanto em relação ao custo das atividades desenvolvidas (LIMA, 

2012).  
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Após a implementação das análises de processos, torna-se possível realizar 

o denominado TO BE, o qual se caracteriza como a representação gráfica da proposição 

final de melhorias de um processo, demonstrando a melhoria proposta e como o 

processo proposto vai ocorrer (PAVANI JÚNIOR & SCUCUGLIA, 2011). 

Muitos acreditam que o trabalho de mapear processos encerra a atividade de 

gerir processo, contudo confundir esses conceitos é ruim para o ambiente 

organizacional, pois preconiza que o simples ato de compreender o fluxo das atividades 

caracteriza a implementação de uma visão processual da organização (PAVANI JR & 

SCUCUGLUIA, 2011). 

Fazer uma organização orientar-se por meio dos objetos não é tarefa fácil e 

requer muito trabalho e mudança comportamental, acostumar os profissionais a não 

relatar aquilo que fazem, mas sim aquilo que entregam para seu alguém ou seu cliente, é 

uma tarefa árdua e de compreensão na prática, embora na teoria pareça mais simples 

(PAVANI). 

 

3.2 Aspectos comportamentais para mudanças organizacionais 

 

A palavra mudança significa alteração ou transformação, seja ela física ou 

moral. E no dia a dia de uma empresa observamos que muitas vezes as mudanças são 

necessárias – mas nem sempre aceitas por todos os colaboradores. Dentro de uma 

organização uma mudança – seja ela tecnológica, estrutural ou cultural – pode significar 

oportunidade, processo, crescimento (JULIO, 2010). 

Para a maioria dos colaboradores em uma empresa, a mudança dentro de 

uma organização pode representar uma ameaça. Isso acontece porque para a maior parte 

não há participação ativa no processo decisório e da construção da mudança e por isso 

acaba não se compreendendo completamente (JULIO, 2010). 

As mudanças culturais tendem a ser mudanças com maior dificuldade para 

implementação, mas os aspectos culturais costumam estar dentre os componentes 

fundamentais que podem facilitar ou bloquear uma mudança. Outra característica 

fundamental é a capacidade de empatia. “Compreender as dificuldades reais dos 
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envolvidos e também as inseguranças que uma mudança causa, faz parte do processo de 

transformação de uma empresa” (JULIO, 2010). 

A gestão de projetos e processo está avançando para o cumprimento dos 

objetivos das empresas, contudo o comportamento das pessoas impactadas é pouco 

estudado e às vezes o insucesso está pela não adesão das pessoas às mudanças. Por isso 

é cada vez mais necessário compreender melhor as necessidades das empresas e gerar 

conhecimento para a atuação efetiva para uma mudança organizacional (DEXTERA, 

2016). 

Percebe-se que o comportamento humano é peça fundamental para o 

desenvolvimento e influência os relacionamentos interpessoais no ambiente de trabalho 

e para o sucesso da implementação de quaisquer mudanças organizacionais e 

necessárias, a identificação de um clima organizacional favorável, que propicie o 

envolvimento da equipe na consecução dos objetivos organizacionais, entendendo-os 

como fatores motivacionais para consecução de seus próprios objetivos 

(CHIAVENATTO, 2003). 

 

4 RESULTADOS ALCAÇADOS 

 

4.1 Mapeamento e análise do AS IS 

As informações obtidas por meio da entrevista com a equipe da 

DSAV/CGEUP foram utilizadas para desenhar o fluxo do processo da portaria de 

condutores de visitantes, como consta no Apêndice I.  

O Mapeamento AS IS foi baseado na descrição do fluxo do processo de 

autorização desde a chegada do processo (documento) na DSAV até a publicação da 

portaria no diário oficial e retorno do processo até a UC (unidade demandante). 

4.1.1 Análise do AS IS  

Analisando o fluxograma do AS IS foi possível identificar: 

a) Gargalos 
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A análise de gargalos tem um foco analítico e não deve se restringir somente 

a melhorar rotinas, mas sim aos gargalos do processo que tem como consequência 

ausência de resultados efetivo quando se observa o processo todo. 

No início do processo na DSAV, conforme figura 4, as atividades 

relacionadas com o fluxo e andamento do processo de autorização não estão 

normatizadas, são “regras” que acontecem ao longo do tempo e cada 

encaminhamento pode ser feito em um prazo. Outro aspecto relevante é que não há 

prazo definido para o andamento dos processos, e, consequentemente, pode ocorrer 

muita variação entre os prazos observados no andamento dos processos (Gaps) e 

entre as instâncias na sede (raias). 

 

 

Figura 4 - Recorte do Bizagi para início do processo na DSAV 

 

Após a DSAV receber o processo encaminhado pela UC, é realizada a 

análise da minuta de portaria quanto aos aspectos formais e técnicos. Sob esse aspecto 

cabe um primeiro ponto de atenção para esse gargalo, já que no encaminhamento do 

processo já é acordado previamente entre a UC e a alguém da equipe da DSAV, que a 

modalidade de delegação será uma autorização, portanto, o resultado da tarefa sempre é 

o encaminhamento da minuta de portaria. 

Desde junho de 2016 utilizamos o Sistema Eletrônico de informação – SEI, 

o qual é uma ferramenta totalmente online para abertura e andamento de processos no 

Instituto. Abaixo segue a tabela 1, comparando o andamento online do processo e o um 

de documento em papel.  
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Tabela 3 - Consulta ao sistema SEI e SGDoc 

 

Percebe-se que houve uma redução do tempo, passando de 5 meses para 3 

meses, contudo em entrevista para o AS IS a equipe considerou que este tempo, tanto 

em documento físico como o eletrônico, não excederia o prazo de 2 meses. 

Em geral, esse tempo para conclusão do processo é influenciado diretamente 

pelo tempo de deslocamento do processo (documento) entre as chefias e depois pela 

análise jurídica e devolução à DSAV para algum ajuste ou esclarecimento. 

A unidade de conservação identifica a necessidade de autorização para os 

condutores de visitante, autua o processo com a minuta de portaria e uma nota técnica 

justificando a demanda da UC e solicitando análise e encaminhamento para a 

Presidência do ICMBio. 

Destas análises, o responsável pelo processo na equipe da DSAV, identifica 

as linhas gerais, ou seja, com o decorrer da realização dessa atividade foi definido um 

“padrão” de portaria e do conteúdo a ser contemplado, mas nunca foi normatizado e 

institucionalizado esse procedimento. 

Em seguida, é emitido um parecer técnico o qual se faz uma conferência da 

atividade, com relação ao plano de manejo e solicitada análise jurídica da minuta de 

portaria pela Procuradoria Federal Especializada (PFE), que deve emitir novo parecer 

indicando se aquela minuta de portaria está adequada juridicamente e pode ser assinada 

pelo Presidente do ICMBio. Destaca-se que esse parecer não opina sobre o juízo de 

conveniência ou oportunidade do ato administrativo. 

Histórico do Processo  Período de andamento do processo 

PN Jericoacoara – Portaria nº 83, de 18 de agosto 

de 2016. 

Estabelece normas e procedimentos para o 

cadastramento e a Autorização de Uso para atividade 

comercial de instrução de esportes náuticos à vela. 

Entrada na DSAV 31/05/2016 

Devolução da 

Presidência (Seata) 

após publicação no 

DOU 

25/08/2016 

PN Tijuca - Portaria nº 50 de 18 de maio de 2016. 

Estabelece normas e procedimentos para o 

cadastramento e a autorização de uso para exercício 

da atividade comercial de condução de visitante  

Entrada na DSAV 13/01/2016 

Devolução da 

Presidência (Seata) 

após publicação no 

DOU 

20/05/2016 
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A Instrução Normativa do ICMBIO nº 02/2016, citada na introdução deste 

TAF, fez uma revisão e incorporou o andamento deste processo no corpo da norma e 

estabelece:  

Da Portaria de Autorização 

Art. 7º A elaboração da Portaria de autorização de uso obedecerá às seguintes etapas: 

I - Abertura de processo administrativo pela unidade de conservação requerente. 

II - Anexação de Minuta de Portaria acompanhada de Nota Técnica e Plano de 

Gerenciamento de Riscos. 

III - Encaminhamento do processo administrativo para análise técnica pela Coordenação 

Geral de Uso Público e Negócios. 

IV - Encaminhamento do processo administrativo para análise jurídica da Procuradoria 

Federal Especializada junto ao ICMBio. 

 

E finaliza:  

Art. 13 Todas as unidades de conservação onde ocorra a atividade de condução de 

visitantes, deverão dispor de portarias específicas de ordenamento no prazo de 12 meses a partir 

da publicação desta Instrução Normativa. 

 

Ou seja, normatizou um procedimento do modo como ocorria, sem uma 

análise do processo como um todo.  

Como não estão definidas regimentalmente as atribuições da DSAV e nem o 

fluxo das atividades e processos relacionados, atua-se sob demanda de cada unidade e 

como a portaria estabeleceu um prazo para cumprimento, um ano, até o dia 3 de maio de 

2017, é provável que não teremos as portarias de todas as unidades de conservação onde 

ocorre condução de visitantes. 

b) Interações externas 

Em análise do fluxo do AS IS, verifica-se que o cliente da DSAV é a UC 

(interno), pois é para quem vai ser entregue o processo com a portaria publicada e 

posteriormente iniciar o procedimento para cadastramento dos usuários interessados e 

fiscalização da atividade. E o cliente da UC é o condutor (externo) que tem interesse em 

ser cadastrado. 
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Figura 5 - Recorte Bizagi para início e fim do processo identificado pela equipe 

 

A indefinição de um cliente por quem faz a atividade para um mesmo 

produto pode gerar alguns problemas, pois na análise da DSAV podem ocorrer 

mudanças na minuta (produto final desse processo) que a chefia da UC não tem 

conhecimento e só vai ser verificado na publicação. Isso se agrava pela inexistência de 

uma regra e de uma normativa clara, tanto técnica quanto jurídica deste instrumento em 

si. 

Na figura 5, foi indicado o encerramento após a emissão dos termos, 

contudo, o encerramento do processo só ocorre com o vencimento dos termos emitidos 

pela chefia da UC.  

 

c) Handoffs: 

Ao analisar o AS IS (Apêndice I) percebe-se que o andamento do processo 

depende da pessoa que o recebe e também que a única análise de conteúdo é feita na 

DSAV e na PFE. As outras atividades realizadas são meros despachos.  

No fluxograma AS IS verificamos que existem 8 handoffs, que são esses 

círculos vermelhos na figura 3. Esses handoffs configuram-se apenas como 

encaminhamentos burocráticos e que não alteram o produto ou o produto “minuta de 

portaria” e incluem somente assinatura de despachos à instância superior da “raia”: 
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Figura 6 - handoffs no AS IS mapeado pela equipe da DSAV 

 

d) Regras de Negócio 

O objetivo da análise das regras de negócios não é eliminar regras, mas sim 

utilizá-las em favor do processo e com a menor complexidade possível. 

Foram observadas as seguintes Regras de Negócio no AS IS: 

Tabela 4 - regras de negócio identificadas 

Regra Classificação Descrição 

Os chefes das UCS 

encaminharem o processo de 

autorização para a CGEUP 

Norma legal Instrução Normativa nº 02 de maio de 

2016. 

Análise e adequação da 

Portaria pela DSAV  

Regra informal Entendeu-se que o instrumento 

adequado é uma Portaria e necessita um 

Parecer da DSAV para encaminhamento 

Apenas a DIMAN pode Regra informal Conforme Portaria nº 7 de 31 de janeiro 
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encaminhar o processo para 

PFE 

de 2014 - o encaminhamento para 

consultas jurídicas estabelece várias 

instâncias podem solicitar análise (CR, 

UC, Coordenações Gerais e Diretorias) 

Encaminhamento do processo 

para análise jurídica pela 

PFE/ICMBio 

Norma legal Instrução Normativa nº 02 de maio de 

2016. 

Solicitação de análise pela 

PFE 

Norma legal Portaria nº 07 de 31 de janeiro de 2014 

Aprovação da minuta pela 

DIMAN 

Regra informal Não há aprovação e sim 

encaminhamento ou não do processo. 

Assinatura da Portaria pelo 

Presidente do ICMBio 

Norma legal Portaria nº 271 de 27 de dezembro de 

2013 

 

Foi possível encontrar 6 regras de negócio para o processo, sendo: 

 Normal legal: legislação ou normativa que estabelece procedimentos 

que orientam ou determinam a execução do processo. 

 Regra formal: regra não estabelecida em norma legal, mas instituída 

formalmente dentro da instituição (como comunicações internas, 

circulares, emails institucionais). 

 Regra informal: regra não estabelecida formalmente, mas inserida na 

instituição como cultura ou procedimento. 

 

Assim, fazendo uma comparação entre a tabela das regras de negócio e a 

Figura 7 - handoffs do AS IS e gargalos percebe-se que correspondem às regras 

informais. Ou seja, estão relacionadas com a burocracia do processo e se referem às 

“assinaturas” e encaminhamentos do processo seja físico ou eletronicamente por meio 

do SEI. 

e) Gaps 

Os Gaps identificados:  
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o Etapas executadas “porque sempre foram assim” 

o Valor agregado baixo 

o  Procedimentos desnecessários 

 

4.2 Análise do processo ponta a ponta na DSAV e normas do ICMBio 

O processo modelado inicia na UC, é encaminhado para DSAV e retorna 

para a unidade onde realmente se inicia o objeto da portaria. 

Não há um histórico formal sobre o processo de autorização de condutores 

nas UCS, somente o histórico da publicação das primeiras portarias já citadas na 

introdução do tema. 

O Cliente desse processo ponta a ponta na verdade é externo, ou seja, é o 

condutor que deseja trabalhar na UC. É um assunto tão especifico e tão regional que se 

entende o porquê não se tem um produto entre as raias e sim somente 

encaminhamentos. 

A publicação da IN nº 02 não inovou o procedimento, e sim “normatizou” em 

etapas uma rotina de tarefa como acontece atualmente na instituição, não esclarecendo 

sobre o instrumento portaria em si e sua vigência, por exemplo, e ainda trouxe um prazo 

inexeqüível para o cumprimento por todas as UC que têm essa atividade.  

A fim de subsidiar ainda mais as análises e permitir a elaboração de uma 

proposta de melhoria dotada dos requisitos legais, foram realizadas consultas nas 

normas do ICMBio, baseando nas seguintes reflexões: 

i. É possível entender essa autorização nos mesmos moldes Autorização 

Direta regulamentada pela IN ICMBIO 04/2009? 

ii. Por que esse processo necessita da assinatura ou um ato do Presidente do 

ICMBio? 

iii. Esse ato público, a portaria, teria a mesma representação se fosse emitida 

pelo o chefe? 

Dentre as normas consideradas, tem-se a Instrução Normativa nº 4 de 2 de 

setembro de 2009, que dispõe:  

“Estabelecer procedimentos administrativos para 

autorização de atividades condicionadas ao controle do poder 
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público e não sujeitas ao licenciamento ambiental previsto na 

Resolução do CONAMA nº 237/97 e de atividades cuja 

autorização seja exigida em normas específicas (...)” 

Art 2º II – Autorização direta: procedimento que 

autoriza atividade com potencial impacto para as unidades de 

conservação federais, suas zonas de amortecimento e áreas 

circundantes, não sujeitas ao licenciamento ambiental prevista 

na Resolução do Conama nº237/97, ou cuja autorização seja 

exigida por normas específicas de cada unidade de 

conserção;(...)” (grifo próprio).  

Fonte: IN nº 04, de 02 de setembro de 2009, 

ICMBIO. 

 

Em resposta à reflexão do item ii, ao avaliar a referida IN, entende-se que se 

o chefe pode emitir uma autorização direta para alguma extração ou uso, porque não 

poderia emitir para um privado que tem interesse em conduzir um visitante? Essa 

atividade não causa dano e também poderia se enquadrar nas atividades que não exigem 

licenciamento.  

A partir da avaliação da IN é possível concluir que o chefe da UC poderia 

ele mesmo autorizar o condutor de visitantes, sem a necessidade de submeter o processo 

para autorização para instância máxima do ICMBIO. A fim de evidenciar como o 

processo definido na IN é análogo ao realizado na DSAV, até mesmo o modelo de 

formulário para o preenchimento da Autorização Direta, previsto na IN 4/2009 é muito 

semelhante ao que é utilizado nas portarias publicadas.  

Outro ponto que coaduna com esta análise, é que se o cliente da portaria é o 

condutor (externo), e para atingir o objetivo que é seu cadastramento e estabelecimento 

das normas, o melhor seria que este objeto seja discutido entre a chefia, conselho da UC 

e o interessado e então autorizado. 

Por se tratar de uma portaria assinada pelo presidente no ICMBio, encontra-

se o respaldo e a conformidade com o estabelecido na Portaria nº 271 de 27 de 

dezembro de 2013, conforme figura:  
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Figura 8 - Portaria nº 271 de 27/12/2013 

Contudo são de competência para assinatura dos respectivos instrumentos 

conforme figura 5: 

 

Figura 9 - Portaria nº 271 de 27/12/2013, artigo 4º 

Portanto, no final do processo é elaborado um documento, assinado pelo 

presidente, que autoriza o uso por um privado dentro de uma unidade de conservação e 

este instrumento delega ao chefe da unidade demandante o poder de cadastrar e 

autorizar o interessado para, caso tenha interesse, usar a área da unidade para conduzir 

um visitante.  

Alguns processos possuem regras formais e informais instituídas e que 

conduzem controle, contudo, frequentemente existem regras que são criadas sem 

compreensão ou são antiquadas e não se aplicam, mas continuam vigente por cultura 

organizacional. 
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A conclusão para a reflexão do item ii e iii é que a Portaria supracitada já 

traz a possibilidade que este instrumento “portaria” pode ser delegado pelo presidente 

para assinatura, neste caso em análise à assinatura de uma portaria para ordenar a 

condução de visitantes em UC. 

Outro ponto é que análise jurídica elencada como norma legal na tabela 2, 

trata, não opina sobre o juízo de valor referente á conveniência ou oportunidade do ato 

administrativo em si, e sim sobre se a consulta está de acordo com o ordenamento 

jurídico e não fere outros instrumentos legais. 

Esta análise, feita pela PFE/ICMBIO, considera que uma portaria é um 

instrumento jurídico muito precário entre um privado e a administração pública, por isso 

estabelece que não pode haver restrição ao número de condutores cadastrados, que o 

prazo máximo da validade da portaria é de no máximo um ano e não envolve cobrança, 

pois não há um instrumento que regulamente também um preço. Logo, temos um 

instrumento que leva um prazo e um tempo de trabalho razoavelmente longos 

considerando a sua aplicação e validade posterior na UC. 

 

 

 

4.3 Da proposição de melhoria para construção TO BE 

Concluído e validado o AS IS o próximo passo foi discutir o fluxo mapeado 

com a equipe da DSAV, com a finalidade de obter as avaliações do processo e permitir 

a construção de um TO BE que considerasse as opiniões dos demais integrantes da 

equipe.  

Inicialmente, ressalta-se que, conforme descrito anteriormente, o processo 

de revisão foi objeto de análises no processo atual, no entanto não foi possível aplicar o 

processo revisado. 

O processo de revisão se baseou em uma reflexão provocativa com a equipe, 

baseada em alguns questionamentos chaves: 

 Este processo é necessário?  

 As etapas que compõem o processo são necessárias?  

 É possível simplificar?  
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 É possível adotar novas tecnologias (em todo ou em parte)?  

 O que é possível centralizar/descentralizar? 

 

Os questionamentos podem ser considerados desconfortáveis para os 

agentes que realizam a tarefa, principalmente para os que atuam diretamente na sua 

execução, mas somente por meio dessa reflexão que é possível avaliar e rever os 

processos existentes em busca de melhorias e transformações de maior eficiência.  

A previsão normativa específica que permite a condução de visitantes, ou 

não, é o próprio plano de manejo da UC. Por isso percebe-se uma incongruência nesse 

processo atualmente, já que se trata da instância máxima do órgão dando autorização à 

chefia da UC autorizar.  

Temos dois instrumentos vigentes que poderiam já ser utilizados, conforme 

analisado no item 4.2. 

Essa proposta considerou que os diversos intervenientes no processo não 

agregavam valor ao processo sendo repassadores de demandas e que a existência de 

uma normativa que trata do mesmo tema já é utilizada em outros macroprocessos pelo 

ICMBio e é totalmente aplicável, sendo: 

Gatilhos Propostas de Melhorias/Transformação 

UC elabora e envia para a sede (DSAV) A UC fará o cadastramento e emitirá a 

autorização direta ou outro instrumento 

denominado. 

Publicação de portaria  Publicação de portaria com as normas da 

atividade pelo Chefe em Boletim de 

serviço do ICMBio 

Analise jurídica para assinatura da 

portaria pelo presidente 

Assinatura da autorização pelo chefe da 

UC. 

Regras de Negócios  A IN 4/2009 ou outro instrumento que 

substituir ou complementar. 

Tabela 5 - Análise dos Gatilhos para o TO BE 
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Entende-se que o processo pode ser considerado uma transformação, 

considerando uma mudança geral e não somente a diminuição e melhorias dos gatilhos. 

Outra melhoria prevista é que a DSAV passaria a ser uma instância de 

consulta sobre as normativas para autorização para as UC sobre os condutores. 

A DSAV passa a manter a base de informações sobre as autorizações 

emitidas pelas UC, inseridas em um banco de dados que deverá ser desenvolvido, 

possibilitando realizar o acompanhamento estratégico das ações e avaliar a adequação 

com as diretrizes emanadas pela CGEUP. 

Caso a aplicação da IN 04/2009 não seja adequada, e a fim de regular o 

processo, a DSAV deverá ser incumbida da elaboração de uma instrução normativa 

própria para a autorização de condutores, descrevendo os elementos necessários e 

condicionantes para as UC. 

Portanto, o fluxo proposto para o processo TO BE (Apêndice II) 

compreende toda a atividade na própria UC, desde a avaliação da demanda até a 

emissão da autorização, como demonstrado abaixo: 

Gatilhos As Is To Be 

Tempo gasto no processo 3 a 5 meses 1 mês 

Gargalos 4 1 

Handoffs 8 1 

Regras de negócio (normas legais) 3 2 

Regras de negócio (informal/formal) 4 0 

Tabela 6 – Comparação de Melhorias AS IS x TO BE 

 

A implementação do SEI pode e está reduzindo significativamente o tempo 

de trâmite e análises dos processos (documentos), contudo, o que se analisou neste 

mapeamento de processo não foi somente o tempo de cada atividade e seu fluxo, mas 

sim o que tal atividade agrega de valor e qual o resultado estratégico para a visitação na 

CGEUP e por consequência para o ICMBio. 

Processo TO BE do processo portaria de autorização para condutores de 

visitantes em UC:  
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4.4 Ações para implementação do processo mapeado  

Para a continuidade ao trabalho realizado, apresenta-se as seguintes ações: 

 Elaboração do TO DO pela DSAV e divulgação de normativa para 

atendimento pelas as UC. 

 Revisão da IN nº02 de 2016, considerando o prazo de um ano que 

foi estabelecido.  

 Criação de um banco de dados com as autorizações emitidas pelas 

UC. 
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 Análise desse processo e pesquisa de satisfação com as unidades que 

demandam a CGEUP para esta atividade. 

 

5 CONCLUSÃO  

 

A aplicação da ferramenta de mapeamento de processos se mostrou eficaz e 

a partir dela é possível observar que este mapeamento desempenha o papel essencial de 

desafiar os processos existentes, criando oportunidades de melhoria de desempenho 

organizacional ao identificar interfaces críticas e, sobretudo, criar bases para 

implantação de tecnologias ou até mesmo modelos mentais. 

Este TAF permitiu colocar em pratica uma excelente ferramenta para o 

melhor entendimento dos processos atuais e eliminação ou simplificação de atividades, 

que implicam em economia de tempo, de recursos, otimização dos recursos e em maior 

eficiência. 

A partir da análise de um processo ponta a ponta é possível visualizar como 

está cada vez mais presente a necessidade de ser eficaz em todas as áreas temáticas do 

ICMBio, e como atividade pode compor a abordagem no contexto da gestão para 

resultado e propor revisão nos aspectos do tempo, recursos e eficiência.  

A abordagem do avanço normativo e mudanças institucionais possibilitam 

compreender e superar as dificuldades e contradições que atualmente se enfrentam no 

dia a dia das unidades de conservação e na sede do ICMBio e é fundamental para 

qualificação da gestão e consequentemente para o alcance dos objetivos institucionais. 

Sob o ponto de vista do processo, os ganhos podem não ser tão relevantes, 

mas é uma oportunidade de melhorar o jeito de executar o trabalho, mesmo que num 

processo de pequeno porte, essa transformação quando somadas acabam agregando 

grande valor ao seu objetivo e resultado final, ademais na visão do cliente externo. 

A proposta demonstra que é viável por meio da revisão de processos e 

mapeamentos buscar a solução de deficiências institucionais, representando um 

caminho possível para a melhoria da instituição. 

A concepção e reflexão necessária para uma mudança pequena, como a 

proposta, ou uma maior, tem como aspecto fundamental o fator humano e as relações 
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pessoais nas instituições e nos lembra que o processo de mudança organizacional é o 

desdobramento da ideia de que administrar é tarefa predominantemente ligada à 

interação e ao comportamento humano. 

Se os limites de um processo não são óbvios, mas sim fruto de uma decisão 

a ser tomada por quem é de direito, qual a garantia de que essa decisão é a melhor? 

Como otimizar esse processo para garantir que represente a realidade operacional da 

empresa, somente com informações claras. 

Padronizar processos formalizando aqueles com melhores resultados é uma 

das principais atividades a serem realizadas para promover confiabilidade e estabilidade 

processual. 

A gestão por processos consiste em uma quebra de paradigma funcional, 

propondo uma visão interfuncional de como os processos poderiam ser geridos, tratando 

de uma mudança filosófica do gerenciamento da organização, invertendo a lógica de 

gestão por função ou de departamentos. 

Portanto, ainda que tenha sido possível observar a melhoria nos prazos, o 

mapeamento dos processos possui diversos outros benefícios para a organização. Deste 

modo, o mapeamento do processo e as melhorias observadas evidenciam que aplicar a 

gestão para resultados sobre os processos estratégicos do ICMBio é capaz de promover 

a eficiência na  nossa instituição. 

  



32 
 

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BRASIL¹. Diretrizes para Visitação. Disponível em: < 

http://www.mma.gov.br/estruturas/ascom_boletins/_arquivos/livro.pdf> Acessado em: 

08 de ago.2016. Brasília. 2006. 65 p. 

BRAGA, A. Parques Nacionais: Participação privada na viabilização do uso público. 

Editora CRV. Curitiba-Brasil. 2013. 140p. 

INTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE – 

ICMBIO. Disponível em: HTTP://www.icmbio.gov.br/portal/. Acesso em 8 de agosto 

de 2016. 

KAPLAN, R. S. & NORTON, D. P. Mapas estratégicos: convertendo ativos intangíveis 

em resultados tangíveis. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 

ARAÚJO, L. C. G.; GARCIA, A. A.; MARTINES, S. Gestão de processos – Melhores 

Resultados e Excelência Organizacional. São Paulo: Atlas, 2011. 

PORTAL DA ADMINISTRAÇÃO. Conceito de Administração para Resultados. 

Disponível em: 

<file:///C:/Users/95423923115/Desktop/PGR/O%20que%20%C3%A9%20administra%

C3%A7%C3%A3o%20para%20resultados_%20_%20Portal%20Administra%C3%A7

%C3%A3o.html>. Acessado em: 16 de maio de 2016.  

CABRAL , R.F.B.; ARAÚJO, M. A. R.; MARQUES, C. P. Unidades de Conservação 

no Brasil: O caminho da Gestão para Resultados. Organizado por NEXCUS. São 

Carlos: 1 Ed., RIMA,2012. 

VENKI. Site Venki Consultoria. Mapeamento de processos. Disponível em 

http://www.venki.com.br/blog/tecnicas-mapeamento-analise-melhoria-processos/> Acessado 

em: 25 de ago 2016. 

BRASIL². Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Instrução 

Normativa nº04 de 2 de setembro de 2009 . Diário Oficial da União. Brasília.  

BRASIL³. Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Portaria nº 7 de 

31 de agosto de 2014. Diário Oficial da União. Brasília.  

http://www.venki.com.br/blog/tecnicas-mapeamento-analise-melhoria-processos/


33 
 

 

CAPOTE, G. BPM Para Todos, Uma Visão Geral Abrangente, objetiva e Esclarecedora 

sobre Gerenciamento de Processos de Negócio | BPM. 1ª Edição, 2012. 

BRASIL. Procuradoria Geral da República. Manual de gestão por processos / Secretaria 

Jurídica e de Documentação/ Escritório de Processos Organizacionais do MPF. - 

Brasília: MPF/PGR, 2013. 

LIMA, S. e CAMPOS, R. Mapeamento de processos: importância para as organizações. 

UFRJ. Pdf. 2012. 33 p. 

DEXTERA, C. Disponível em: 

http://www.dextera.com.br/arquivos/RevMundoPM_artigo%20pesquisaDexteraGMO_e

dFevMar14.pdf . Acessado em: 25 de ago de 2016. 

JULIO, L. Artigo Comportamento e Carreira, Gestão, Gestão Estratégica, Disponível 

em:<http://www.cimentoitambe.com.br/mudancas-organizacionais-devem-envolver-

toda-a-empresa/. Acessado em: 30 de agosto de 2016. 

PAVANI JÚNIOR, O; SUCUGLIA, R. Mapeamento e Gestão por Processos – BPM: 

Gestão Orientada à entrega por meio de objetos. Metodologia Gauss. São Paulo: 

M.Booksdo Brasil Editora Ltda. 2011. 376p 

CHIAVENATO, I. Introdução a Teoria Geral da Administração: uma visão abrangente 

da moderna administração das organizações. Rio de Janeiro: Elsevier 7. ed, 2003. 

  



34 
 

7 APENDICE I 

AS IS – FLUXOGRAMA ELABORADO EM EQUIPE DA DSAV 

 


