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RESUMO 

 

 

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

realização do planejamemento anual do ICMBio Alcatrazes, da priorização de atividades aos 

seus aspectos comportamentais da gestão, buscando analisar a contribuição das habilidades 

técnicas e relacionais na rotina da unidade. O ICMBio Alcatrazes é composto pela Estação 

Ecológica Tupinambás e Refúgio de Vida Silvestre do Arquipélago de Alcatrazes. Foi 

planejado e é gerido numa perspectiva territorial, com as atividades de gestão desempenhadas 

por áreas temáticas, estabelecidas conforme as necessidade e prioridades de gestão para o 

terrítorio das unidades de conservação, elencadas durante o processo de planejamento 

participativo em conjunto com os Conselhos das unidades e atores chave.  O plano de manejo 

unificado das unidades foi publicado em 2017, orientado em conceitos do manejo adaptativo, 

e traz os resultados esperados e as principais atividades das áreas temáticas, porem sem 

estabelecer indicadores para as atividades. A equipe do ICMBio Alcatrazes desde então 

elabora relatórios anuais de gestão para acompanhamento da execução das atividades da 

unidade. O planejamento para o ano de 2020 foi realizado com a equipe em uma oficina para 

análise e discussão das atividades realizadas no ano 2019, buscando avaliar a aderencia das 

atividades executadas aos resultados esperados para a gestão estabelecidos no plano de 

manejo, as metas globais institucionais e as prioridades elencadas pela equipe para o ano de 

2020. Os desafios de relacionamento foram levantados na tentativa de sensibilizar a equipe 

para a necessidade de incorporar o tema na rotina de gestão da unidade.  

 

 

Palavras chaves: Esec Tupinambás, Refúgio de Alcatrazes, Manejo Adaptativo, 

Planejamento de Unidades de Conservação, Soft Skills.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Tema 

O planejamento anual do ICMBio Alcatrazes para o ano de 2020, da priorização de 

atividades aos aspectos comportamentais da gestão, propõe uma reflexão sobre os diversos 

aspectos que permeiam a gestão, por meio do uso de ferramentas gestão que visam conferir 

foco no atendimento das demandas prioritárias para a unidade elencadas pela equipe 

considerando o seu estágio de implementação, os contextos regionais e institucionais, os 

recursos disponíveis e os aspectos comportamentais que influenciam diretamente na condução 

da rotina da unidade e no relacionamento da equipe.  

1.2 Unidade de Aplicação  

O arquipélago dos Alcatrazes aparece nos relatos históricos desde a época da 

colonização do Brasil como ponto de referência e apoio para as navegações daquela época. A 

partir de 1915 começou a ser conhecida por cientistas que deram início a importantes 

trabalhos de descrição de seus ambientes e espécies. O trabalho dos pesquisadores desde essa 

época foi fundamental para destacar a relevância do arquipélago para a conservação da 

biodiversidade e estudos evolutivos, além de embasar as estratégias de conservação hoje 

estabelecidas, como a criação da Estação Ecológica (Esec) Tupinambás e do Refúgio de Vida 

Silvestre do Arquipélago de Alcatrazes - Refúgio de Alcatrazes, e a elaboração dos planos de 

manejo, uso público e de pesquisa dessas unidades.  

Os treinamentos militares em Alcatrazes interditaram a navegação na região de 1998 

até 2008 e mantiveram restrições de acesso até 2016, quando foi criado o Refúgio de 

Alcatrazes. As áreas da Esec Tupinambás, criada em 1987, permanecem restritas para a 

visitação pública. Enquanto no Refúgio é permitida a visitação pública ordenada, a Esec serve 

como área de controle para pesquisas e monitoramento dos potenciais impactos da visitação, 

explicitando o papel complementar das duas categorias na preservação do arquipélago. As 

duas unidades de conservação são geridas de maneira unificada pelo Núcleo de Gestão 

Integrada do Arquipélago dos Alcatrazes - ICMBio Alcatrazes conforme Figura 1. 

A gestão das unidades do ICMBio Alcatrazes é feita numa perspectiva territorial, 

como plano de manejo único considerando as especificidades de cada categoria como um 

macro zoneamento. As equipes, os recursos e processos de gestão para as duas unidades são 

unificados o que contribui para padronizar a gestão e otimizar o uso de recursos e meios 

disponíveis.  
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Figura 1 – Unidades de Conservação do ICMBio Alcatrazes em São Sebastião/SP e Ubatuba/SP 

(ICMBio 2017) 
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Figura 2 – Unidades de Conservação do ICMBio Alcatrazes no arquipélago dos Alcatrazes (ICMBio 

2017). 

  O Refúgio foi a primeira unidade marinha brasileira e uma das poucas no mundo a 

ser planejada e estruturada para a visitação pública antes do início dessas atividades. Esse 

contexto representa uma oportunidade ímpar para monitoramento de impactos, assim como 

para a produção de conhecimento acerca da operação e potencial de desenvolvimento de 
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produtos turísticos estruturados. Diminui também os conflitos com os usuários quando da 

proposição do ordenamento, facilitando a gestão.  

O plano de manejo foi publicado em 2017, nove meses após a criação da unidade, 

fundamentado em princípios inovadores de gestão, como o manejo adaptativo, que prevê 

ajustes ao longo da implantação e priorização de processos de gestão, direcionando recursos 

para as atividades com maior potencial para o alcance dos seus objetivos.  

 O ICMBio Alcatrazes está estruturado em quatro áreas temáticas. A área temática de 

administração e operacionalização serve de suporte para as outras três áreas finalísticas: 

Pesquisa e Monitoramento, Proteção e Uso Público. A área temática de pesquisa e 

monitoramento foi uma das primeiras a ser estruturada devido ao longo histórico de 

realização de pesquisas nas unidades. Com a dotação de logística náutica própria, a área 

temática de proteção foi implementada de maneira consistente. A área temática de uso público 

foi a última a ser implementada, com a abertura do Refúgio de Alcatrazes para a visitação em 

2018. Assim todos os processos de gestão que estão previstos para o ICMBio Alcatrazes estão 

atualmente implementados e funcionando, o que muda o foco de trabalho da equipe até o 

momento, que foi de estruturação de processos, e passando a ser a melhoria desses processos 

já implementados.  

O ICMBio Alcatrazes está localizado no litoral norte de São Paulo, região que 

oferece boas condições de moradia e trabalho para os servidores. A unidade foi rapidamente 

estruturada e implementada, com a publicação de instrumentos de gestão que norteiam e 

oferecem segurança jurídica para atuação institucional. Por estar no eixo Rio de Janeiro/São 

Paulo, região mais desenvolvida e populosa do país e ser uma área bem conservada, e uma 

das poucas áreas marinhas sob o regime de proteção integral do Estado de São Paulo, as 

unidades do ICMBio Alcatrazes têm poucos conflitos de gestão e apoio relevante da 

sociedade regional para as atividades de gestão. Todos esses fatores aliados a boas condições 

de trabalho e remuneração, com adicionais de insalubridade, devido à natureza do trabalho 

embarcado e de mergulho, tornam a unidade muito procurada para remoções internas no 

ICMBio e é um dos fatores determinantes para o perfil atual da equipe, basicamente composta 

por servidores com mais de 10 anos de experiencia e bom nível de formação nas 

competências técnicas. As unidades do ICMBio Alcatrazes também contam com recursos 

financeiros e apoios externos suficientes para o desenvolvimento das principais atividades de 

gestão.  
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1.3 Justificativa 

O ICMBio Alcatrazes foi criado em 2016, após a criação do Refúgio de Alcatrazes, 

para consolidar a gestão conjunta com a Estação Ecológica Tupinambás, justaposta ao 

Refúgio. O plano de manejo das unidades foi elaborado em 2017 seguindo diretrizes de 

manejo adaptativo e planejamento territorial e estabeleceu áreas temáticas de gestão para as 

duas unidades elencadas com base nas principais demandas da sociedade para o território 

protegido. A portaria que cria o ICMBio Alcatrazes prevê a realização de planejamento anual 

das atividades do núcleo em conjunto com a CR e o presente trabalho propôs contemplar uma 

demanda de gestão da unidade ainda não realizada. 

A oficina de planejamento do ICMBio Alcatrazes 2020 visou uma análise crítica das 

atividades de gestão de 2019 para embasamento do planejamento das atividades de 2020 

buscando maior aderências das atividades aos resultados esperados de gestão estabelecidos no 

plano de manejo, alinhamento com as metas institucionais e melhoria dos processos de gestão 

das áreas temáticas. 

Nos ultimos anos quatro anos a equipe da unidade esteve focada na sua 

implementação, elaboração de plano de manejo, plano de uso público e plano de pesquisa e 

implementação da visitação pública no Refúgio de Alcatrazes. Vencidas essas etapas foi 

fundamental a reflexão da equipe sobre os próximos passos e gargalos de gestão para 

implementar as melhorias necessárias nos processos de gestão já implementados. 

1.4 Objetivo 

Estabelecer o planejamento 2020 do ICMBio Alcatrazes buscando maior aderência 

das atividades aos resultados esperados de gestão estabelecidos no plano de manejo, pelas 

metas institucionais e melhoria dos processos de gestão das áreas temáticas, abordando os 

aspectos humanos da gestão. 

1.4.1 Objetivos específicos 

 Avaliar as atividades de gestão do ICMBio Alcatrazes do ano de 2019;  

 Planejar e definir atividades de gestão prioritárias para o ICMBio Alcatrazes para o 

ano de 2020; 

 Reforçar os acordos e compromissos de trabalho da equipe; 

 Avaliar procedimentos de gestão; 

 Refletir sobre a importancia do desenvolvimento de habilidades relacionais e 

desenvolvimento de soft skills na equipe. 

 



12 

2. METODOLOGIA DE REALIZAÇÃO DA PRÁTICA: 

Para compilação das atividades de gestão do ICMBio Alcatrazes foi elaborado pela 

equipe um relatório de gestão do ano de 2019 e uma monitoria de execução das atividades do 

plano de manejo (Anexo 1) que subsidiou as apresentações das áreas temáticas e discussões 

durante a oficina de planejamento.  

A oficina de planejamento foi realizada com a equipe que trabalha diretamente na 

execução das atividades de gestão, composta de seis servidores, dois estagiários e seis 

terceirizados, com apoio de um facilitador externo.  

A presença do facilitador externo foi prevista para conferir isenção à condução da 

oficina, considerando que a responsável pela análise e redação deste trabalho também estava 

como gestora da unidade na ocasião da sua elaboração. 

A oficina teve duração de dois dias, sendo o primeiro dia mais voltado para a 

apresentação e reflexão sobre a forma de trabalho e relacionamento em equipe, e as atividades 

de gestão já desenvolvidas por área temática conforme programação do Apêndice 1.  

Os resultados esperados para cada área temática de gestão foram escritos em tarjetas e 

colocados no espaço de realização da oficina como fonte fácil de consulta. As metas 

institucionais globais para o ano de 2020 também foram consideradas no planejamento.  

Na abertura da oficina o facilitador fez uma apresentação sobre aspectos relacionais de 

equipes baseada na teoria da hierarquia das necessidades humanas de Maslow e a importancia 

de se trabalhar os aspectos relacionais como a colaboração para atingir a excelência na gestão.  

Para sintematizar as intervenções da equipe sobre relacionamento, a responsável pela 

elaboração deste trabalho fez um exercício de escuta ativa da equipe ao longo do dia, sem 

intervenções por parte da ouvinte, na tentativa de tentar capturar sentimentos e necessidades 

da equipe (Rosenberg 2006), e sem o conhecimento da equipe para permitir que as 

contribuições fossem feitas de maneira espontânea. As contribuições foram sistematizadas e 

apresentadas à equipe no começo do segundo dia de oficina na tentativa de despertar reflexões 

sobre o tema, sendo discutidas no âmbito deste trabalho. 

Cada área temática apresentou os resultados de 2019 assim como sugestões de linhas 

de atuação para o ano de 2020 para melhoria dos processos de gestão já implementados. Ao 

final das oficina as sugestões de melhoria dos processos de gestão passaram por um processo 

de  priorização e foram desdobradas em um plano de trabalho elaborado com base na 

ferramenta 5W1H (What, Why, Where, When, Who e How) do ciclo PDCA, contendo as 

atividades, os responsáveis,  prazos de execução e a motivação alinhada aos resultados 

esperados do plano de manejo. A priorização é uma premissa da melhoria de processos do 
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PDCA, prevendo o foco nos processos com maior potencial de impactar positivamente a 

gestão.  

Para a análise dos aspectos comportamentais da equipe foram utilizados os dados de 

capacitação, tempo de ingresso na unidade e instituição e perfil dos servidores do relatório de 

gestão (Anexo 1).  

3. REFERENCIAL TEÓRICO: 

O plano de manejo unificado das unidades de conservação do ICMBio Alcatrazes foi 

elaborado seguindo premissas do manejo adaptativo que é fundamentado em conceitos da 

administração, ciência experimental, teoria de sistemas, ecologia industrial e aprendizagem 

social. O manejo adaptativo é baseado em elementos-chave como: a importância do 

planejamento implementado, avaliado e revisado; o papel fundamental do registro das 

atividades para aprendizagem nos experimentos de gestão; a interatividade do elo entre 

conhecimento e sua aplicação; a integração e legitimidade dos conhecimentos de várias áreas 

e; a necessidade de proatividade das instituições responsáveis (Stankey et al. 2005). 

O manejo adaptativo é um ciclo PDCA adaptado a projetos de conservação em 

territórios definidos, no qual uma das principais etapas é a identificação e mobilização de 

atores para estabelecimento e manutenção de parcerias a longo prazo, visto que os projetos de 

conservação geralmente transcendem a esfera de competência da instituição responsável pelo 

seu desenvolvimento.  

O Ciclo PDCA é composto por etapas, que em inglês são  PLAN, DO, CHECK, ACT, 

cujo principal objetivo é o gerencimento da rotina e a melhoria contínua de processos 

(Andrade 2003).  

No plano de manejo unificado das unidades do ICMBio Alcatrazes (ICMBio 2017) 

foi estabelecida a visão de futuro das unidades como sendo “Um ecossistema marinho-insular 

pristino, com o seu patrimônio natural, histórico, cultural e cênico conservados, área de 

referência para a pesquisa e monitoramento, garantindo a preservação de espécies 

endêmicas e contribuindo para a conservação de ameaçadas e migratórias e para a 

reposição de estoques pesqueiros na zona costeira do estado de São Paulo”. A visão de 

futuro norteia a gestão das unidades e traz os principais atributos e serviços a serem prestados 

pela área protegida.  

Respeitando as categorias das unidades do ICMBio Alcatrazes foram estabelecidos 

objetivos específicos para cada uma delas. Os da Esec Tupinambás mais voltados para 

conservação e pesquisa e os do Refúgio de Alcatrazes para a conservação contemplando 
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maiores possibilidades de uso, inclusive o uso público. O zoneamento e normas foram 

estabelecidas a partir da análise dos atributos de conservação e das demandas de uso do 

território das unidades pautando-se pela visão de futuro e objetivos específicos das unidades.  

Os programas de manejo buscaram elencar atividades de gestão para atender as 

objetivos específicos das unidades e estabeleceram resultados esperados a serem alcançados. 

O estabelecimento de resultados esperados o ajuste nas atividades conforme as necessidades e 

mudanças de contexto sem perder os objetivos de desenvolvimento das atividades.  

A priorização de atividades com maior potencial para alcance dos objetivos é um 

fundamento do manejo adaptivo e do PDCA sendo utilizada em diversos momentos na gestão 

das unidades, sendo contextodependente, ou seja, as atividades são priorizadas conforme 

análise de demanda ou de oportunidades dos diferentes cenários de gestão ao longo do tempo.   

O relatório de gestão fez a avaliação de execução das atividades para consolidar a 

monitoria do plano e embasar o planejamento do ano de 2020.  

A avaliação do plano de manejo e planejamento anual para as atividades está 

previsto no parágrafo único do art. 7° da Portaria ICMBio n° 90, de 14 de setembro de 2016, 

“O Plano de Manejo unificado das unidades de conservação do ICMBio Alcatrazes será 

submetido à avaliação anual pela equipe técnica do Núcleo de Gestão Integrada, com o 

acompanhamento da Coordenação Regional do Rio de Janeiro/RJ - CR8, cabendo, com base 

nos resultados das avaliações, a proposição de correção e reorientação das atividades 

programadas, visando o efetivo alcance dos objetivos e metas almejadas”.  

As metas institucionais do ICMBio para o ano de 2020 foram estabelecidas pela 

portaria nº 637 do Ministério do Meio Ambiente, de 05 de novembro de 2019 e possui quatro 

metas globais para o instituto: Contribuir para a conservação das espécies, ecossistemas e 

diversidade biológica; Ampliar o uso público nas unidades de conservação; Resolução de 

conflitos e ações sustentáveis implantadas; e Assegurar a proteção nas unidades de 

conservação.  

Concluida a implementação das áreas temáticas previstas no plano de manejo a 

unidade muda o foco de gestão para o acompanhamento e melhoria dos processos de rotina e 

implementação de ferramentas estratégicas de suporte à gestão, como por exemplo, sistema de 

agendamento de visitantes. Essa mudança na lógica de gestão da unidade altera a forma e o 

propósito de trabalho da equipe, que durante o processo de implementação da unidade estava 

focada na construção de estrutura de funcionamento, com resultados de trabalho mais visíveis 

e imediatos. Nesse processo de ajuste fino, os resultados de gestão tendem a ser de longo 

prazo. 
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Desde a publicação do plano de manejo, o manejo adaptativo tem sido a principal 

referencial teórico para a gestão do ICMBio Alcatrazes, com previsão de ciclos de avaliação 

das atividades e revisões sistemáticas nos planejamentos conforme as necessidades de gestão. 

A oficina de planejamento anual contribuiu não só para uma análise críticas das atividades da 

unidade, alinhamento dessas atividades com as metas globais institucionais, assim como para 

a necessidade de atenção aos aspectos comportamentais e de mediação de conflitos na equipe.  

Segundo Tukman (1965) com revisão em 1977, pequenos grupos possuem fases de 

formação e tendem a dissolução quando finalizada uma tarefa. Para o caso do ICMBio 

Alcatrazes podemos entender o processo de implementação da unidade como a tarefa 

motivadora, durante o qual a equipe foi bastante produtiva, e o propósito de atuação era claro, 

o de entregar uma demanda da sociedade local pela visitação pública em Alcatrazes de mais 

de 30 anos. A gestão de rotina das unidades de conservação é voltada para a manutenção de 

um bem público para a perpetuidade, esse propósito é dificil de ser enxergado a curto prazo e 

muda a lógica de gestão e forma de trabalho da equipe. Equipes pequenas e dispersas 

geograficamente são uma realidade da maioria das unidades do ICMBio e entender a 

dinâmica de trabalho dessas equipes é fundamental para o estabelecimento de políticas de 

gestão de recursos humanos e processos de mediação de conflitos mais efetivos.  

Na teoria contingencial da liderança (CHIAVENATO 2003), as condições de gestão 

de equipes é influenciada por forças presentes no líder, forças presentes nos colaboradores e 

forças presentes na situação. O ICMBio e a gestão pública brasileira passa por um momento 

de raptura e grandes mudanças de paradigmas. Institucionalmente temos uma cultura 

construida ao longo de 10 anos que influencia fortemente as crenças e comportamentos dos 

servidores para o trabalho, e que está em questionamento e passando por profundas 

mudanças, oriundas de novas diretrizes de Governo e da própria dinâmica do mundo atual. 

A liderança situacional vai depender da maturidade de cada membro da equipe, que 

em momento de constante mudança, e dependente do contexto e da capacitadade de adaptação 

de cada um. Ou seja, não existe formula certa pois o contexto muda e uma equipe que já 

estava madura numa situação pode retroceder numa situação menos favorável e as relações 

precisam ser ajustadas, cabendo ao lider entender e fazer os ajustes necessários além de criar 

condições para que esse contexto de mudanças rápidas e constantes sejam interiorizadas pela 

equipe. É preciso mudar a mentalidade das equipes para acompanhar as mudanças rápidas e 

constantes da gestão atual, para que essas mudanças ocorram de maneira mais natural sem 

grandes fatores de estresse.  

Maslow postulou que os seres humanos possuem necessidades básicas que são 
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hierarquicamente substituídas pelas seguintes conforme vão sendo satisfeitas em um esquema 

de pirâmide que têm da base para o topo as necessidades fisiológicas, de segurança (física e 

psicológica), relacionamento e pertencimento, auto-estima (respeito e reconhecimento) e 

auto-realização. Teorias mais modernas de gestão ressaltam a necessidade de 

desenvolvimento das habilidades humanas e a realização pessoal no trabalho por meio da 

criação de ambientes colaborativos, sob o prisma que pessoas felizes e bem orientadas 

produzem mais e melhor. Nesse processo dos lideres é esperado um papel mais servidor 

desenvolvendo as equipes de maneira colaborativa e com autogestão (Andrade 2018).  

A quarta revolução industrial, iniciada em 2013, é representada por uma revolução da 

tecnologia e da automação, com processos mais ágeis, eficientes, autônomos e customizáveis. 

O desenvolvimento de habilidades colaborativas e autônomas demandam uma mudança de 

mentalidade das equipes, o chamado mindset, para acompanhar essa nova realidade 

apontando para a necessidade de desenvolvimento de habilidades humanas como a empatia, o 

que muda totalmente a lógica dos ambientes corporativos até então, muito focados no 

desenvolvimento de habilidades técnicas, guiados pelo competição (Andrade 2018).  

Schreder (2018) sistematiza uma série de estudos recentes que se propoem a medir 

os fatores que contribuem para um bom desempenho profissional, muitos deles já levantados 

por Maslow na década de 1950 quando da proposição da hieraquia das necessidades humanas. 

Esses estudos apontam para a necessidade de desenvolvimento da confiança, empatia e 

colaboração no ambiente de trabalho, as chamadas soft skills, que nas abordagens mais 

modernas substituem o culto ao desenvolvimento das capacitades técnicas. Em ambientes 

colaborativos as informações são compartilhadas em redes de apoio e ajuda, onde informação 

por sí só já não é mais tão importante quanto a forma como ela é trabalhada.  

O mundo atual demanda soluções criativas para problemas complexos e globais, 

onde as necessidades dos clientes são o força motriz do trabalho, ou seja, o cliente não é mais 

a causa estresse no dia-a-dia, e sim quem vai oferecer os desafios para o trabalho. E só 

consegue entender esses desafios quem desenvolve as habilidades humanas de se colocar 

verdadeiramente no lugar no cliente para entender as suas necessidades.   

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

No relatório de gestão de 2019 foram propostas pelos responsáveis as seguintes 

melhorias nas áreas temáticas do ICMBio Alcatrazes: sistematização dos dados de 

reportagens, melhoria nas redes sociais, melhorias no programa de voluntariado, 

estabelecimento de escalas de trabalho em finais de semana, revisão do Plano de Uso Publico 
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e estruturação da “coordenação de campo e logística náutica”. 

As linhas de atuação sugeridas durante a oficina, pelas áreas temáticas, foram 

elencadas na Tabela 1 e posteriormente priorizadas. Para priorização cada membro da equipe 

teve três votos para usar em qualquer uma das linhas de atuação, sendo permitido inclusive 

que todos os votos fossem colocados em uma mesma linha. 

 Apenas as melhorias no programa de voluntariado e logística náutica foram sugeridas 

no relatório de gestão e na oficina. As outras demandas do relatório de gestão, ora já tinham 

sido encaminhadas como a revisão do plano de uso público, ora foram entendidas como 

atividades como a sistematização de dados de reportagens, e não sendo estratégicas não foram 

consideradas no planejamento.  

Tabela 1: Pontuação das linhas de atuação para 2020 no exercício de priorização. 

Linha de Atuação para 2020 Pontuação 

Melhorias nas condições de monitoramento da ilha de Alcatrazes 7 

Melhoria no Programa de Voluntariado 6 

Melhoria das condições das embarcações 6 

Articulação para formalização de instrumentos de Gestão com a Marinha 1 

Articulação para lançamento do edital de Pesquisa FAPESP 5 

Desenvolvimento de Equipe (acordos de convivência) 5 

 

Foram escolhidas três linhas de atuação prioritárias para a equipe do ICMBio 

Alcatrazes para o ano de 2020 conforme a Tabela 1 e Figura 3.  
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Figura 3 – Resultado do exercício de priorização das linhas de atuação do ICMBio Alcatrazes do segundo dia de 

oficina.   
As linhas de atuação prioritárias elencadas para o ICMBio Alcatrazes no ano de 2020 

estão alinhadas com os resultados esperados do plano de manejo e com as metas institucionais 

do ICMBio conforme desmonstrado na Tabela 2. Por outro lado estão claramente voltadas 

para as atividades de proteção em detrimento de atividades mais estruturantes e com maior 

potencial de contribuição para o cumprimento dos objetivos de conservação das unidades 

como investimento em pesquisas prioritárias e desenvolvimento de equipe.  

Tabela 2: Alinhamento das linhas de atuação prioritárias do ICMBio Alcatrazes para 2020 com os 

resultados esperados estabelecidos no plano de manejo e metas institucionais para 2020.  

Linha de Atuação do 

ICMBio Alcatrazes para 

2020 

Resultado Esperado do Plano 

de Manejo 

Metas institucionais para 

2020 

Melhorias nas condições 

de monitoramento da ilha 

de Alcatrazes 

Redução na ocorrência de 

ilícitos ambientais  

Assegurar a proteção nas 

unidades de conservação 

Melhoria no Programa de 

Voluntariado 

Ampliação da apropriação e 

envolvimento da sociedade com 

as unidades de conservação  

Resolução de conflitos e 

ações sustentáveis 

implantadas   

Melhoria das condições 

das embarcações 

Redução na ocorrência de 

ilícitos ambientais 

Assegurar a proteção nas 

unidades de conservação 

 

A melhoria das condições de monitoramento na ilha de Alcatrazes, do programa de 

voluntariado, e das condições das embarcações foram as linhas de atuação priorizadas pela 

equipe durante a oficina. Embora a articulação para lançamento do edital de Pesquisa 

FAPESP e o desenvolvimento de equipe não tenham sido elencados como linhas de atuação 

prioritárias elas receberam cinco votos cada, o que mostra relevância dos temas para a gestão 

no entendimento da equipe.  

A Articulação para formalização de instrumentos de Gestão com a Marinha recebeu 

apenas um ponto mas foi considerada como essencial para melhorar as condições de 

monitoramento da ilha de Alcatrazes e foi incorporada na Tabela 3 como atividade.  

Para cada linha de atuação foram elencadas as atividades necessárias à sua 

implementação com posterior desdobradamento em Planos de Ação (o 

quê/como/quem/quando), que prevê as atividades, os responsáveis pela sua execução e o 

prazo de execução, atribuindo responsabilidades aos servidores e estabelecendo prazos 

conforme cronograma de implementação ou complexidade de execução da atividade. Para 

cada linha de atuação a equipe elegeu um coordenador, responsável por acompanhar o 
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andamento do conjunto de atividades elencadas. Os plano de ação para as três linhas de 

atuação prioritárias para o ICMBio Alcatrazes estão detalhados nas Tabelas 3, 4 e 5. 

Os valores necessários para o desenvolvimento das atividades de cada linha de atuação 

não foi levantado pois a equipe considerou que a unidade têm recursos suficientes para 

implementação das atividades propostas, não sendo recursos financeiros um fator limitante 

para o realização.  

O período de acompanhamento das atividades foi definido como trimestral, por meio 

de reunião de equipe, frequência considerada ideal para permitir avanço na execução das 

atividades e eventuais ajustes necessários.  

Tabela 3: Plano de ação para melhorar as condições de monitoramento da ilha de Alcatrazes.  

O que? Como ? Quem? 

Quando? 

(trim.) Quanto? 

Linha de 

atuação: 

Melhoria das 

condições de 

monitoramento 

(pernoite na 

ilha) 

 

Coordenadora: 

Edineia 

 

1- Abertura planejada das trilhas Edineia 1° 

  

2- Sistema portátil de energia solar (comunicação) Geraldo 1° 

  

3- Acordo de Uso do Alojamento da Marinha, 

instalação de energia e internet, água potável e 

resíduos sanitários 

Kelen 4° 

  

4- Equipamento de visão noturna Apoena 1° 

  

5- Equipamento para acampamento Apoena 1° 

  

6- Drone CMA Geraldo 1° 

  

      7- Drone/FLIR RFB Kelen 1° 

  

8- Internet na ilha  Kelen 4° 

  

9- Rádio ht e comunicação radio escritório ilha Apoena 1° 

  

10- Protocolo de emergência para permanência       

na ilha 
Apoena 2° 

  

11- Binóculo  Mayra 1° 

  

12- Máquina fotográfica Mayra 1° 
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13- Compra de equipamentos Kelen 2° 

  

14- Câmeras trap Silvia 1° 

  

 

Tabela 4: Plano de ação para melhorar as condições do programa de voluntariado do ICMBio 

Alcatrazes.  

O que? Como ? Quem? 

Quando? 

(trim.) Quanto? 

Linha de 

atuação: 

Melhorar 

estrutura do 

programa de 

voluntariado 

 

Coordenador: 

Apoena  

1- Alojamento  Apoena 2º 

  

2- Bicicleta Silvia 1º 

  

3- Auxílio alimentação/transporte 

(projeto) 
Apoena 1º 

  

4- Equipamento de mergulho 
Mayra / 

Geraldo 
2º 

  

5- Seguro – consulta formal a Brasília 

sobre Termos 
Apoena 1º 

  

6- Relógio de mergulho Mayra 1º 

  

7- Estabelecer lista de atividades Apoena 2º 

  

8- Estabelecer procedimento de 

apresentação da unidade e trabalho 

(cuidados com equipamento, 

convivência no escritório) 

Mayra 1º 

  

9- Avaliação do período de 

voluntariado 
Patricia 1º 
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Tabela 5: Plano de ação para melhorar as condições de operação das embarcações.  

O que? Como ? Quem? 

Quando? 

(trim.) Quanto? 

Linha de 

atuação: 

 

Garantir 

condições 

adequadas de 

operação das 

embarcações 

(segurança da 

navegação) 

 

Coordenador: 

Geraldo  

1- Dotar as embarcações de equipamentos 

de primeiros socorros e ferramentas 
Geraldo 1º 

  

2- Dotar as embarcações de equipamentos 

obrigatórios de segurança 
Geraldo 2º 

  

3- Habilitação náutica equipe Geraldo 3º 
  

4- Concluir aquisição do barco de Ubatuba Kelen 4º   

5- Aquisição de coletes infláveis 
Geraldo 

/ Kelen 
2º / 4º 

 

 

Com relação a abordagem dos aspectos comportamentais da gestão, o exercício de 

reflexão inicial sobre colaboração, relacionamento e importância do planejamento proposto 

pelo facilitador mostrou-se efetivo para estimular a participação de todos os membros da 

equipe, com contribuições valiosas dos servidores que raramente se manifestam nas reuniões 

de equipe. Geralmente as falas das reuniões de equipe de rotina são dominadas pelos 

servidores que tem mais facilidade de se expor e acabam enviesando os posicionamentos do 

grupo. Uma das conclusões oriundas da análise da dinâmica da oficina foi a necessidade de 

mudar a metodologia de reunião de equipe criando ambiente que facilite a participação de 

todos os servidores. 

As principais intervenções da equipe e do facilitador sobre os sentimentos e 

necessidades da equipe ao longo do primeiro dia da oficina foram compiladas e apresentadas 

para a equipe na Figura 4, com o intuito de despertar a reflexão sobre a necessidade de 

abordar os aspectos relacionais e humanos da gestão. Foi ressaltada a importância do 

desenvolvimento da equipe como principal ferramenta para o alcance da excelência no 

trabalho. A autora desse trabalho, relatora da oficina e na ocasião gestora da unidade, 

observou as falas e posicionamentos da equipe, sem avaliação ou intervenção, para não gerar 

contrapontos e não influenciar nas manifestações.  
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Figura 4 – Resultado da escuta da equipe no primeiro dia de oficina.  

 Foi ressaltado pelo facilitador a importancia do conhecimento e entendimento das 

atividades de gestão da unidade por todos os membros da equipe como forma de gerar 

empatia e reconhecimento pelo trabalho dos colegas. Esse problema foi colocado pelos 

membros da equipe nas intervenções durante a oficina sistematizadas na Figura 4, “Falar do 

que fazemos” “Se colocar no lugar do outro”, “Reconhecimento da equipe”, “Colaboração”.  

A divisão em áreas temáticas, apesar de ser importante para delegar responsabilidades 

e gerar especialização do trabalho, fraciona a gestão da unidade, e os servidores que 

trabalham em áreas temáticas acabam perdendo a noção do todo da gestão e da interação e 

interferência de uma área temática com a outra e na outra. Nesse caso, o primeiro passo, que é 

o reconhecimento do problema, foi feito na oficina, e é preciso buscar soluções de gestão para 

vencer as barreiras criadas pela setorização do trabalho em áreas temáticas.   

Outro fator que pode influenciar nos aspectos relacionais da equipe é a sua 

composição por servidores seniors, com mais de 10 anos de experiência, boa capacitação 

técnica  e moldados por uma cultura institucional, que como na maioria das instituições 

públicas, durante muito tempo, valorizou o desenvolvimento de habilidades técnicas em 

detrimento das humanas. O ICMBio enfrenta problemas de relacionamento nas equipes em 

diversas unidades. Uma mudança de cenário passa obrigatoriamente por uma abordagem 



23 

qualificada e sistemática de competências mais relacionadas à inteligência emocional, que são 

competencias profissionais como adaptação à mudanças. Desenvolver as habilidades 

chamadas de soft skills, que são competencias humanas como colaboração e empatia, é se 

atentar para o que há de mais humano nas pessoas para entender como influenciar o ambiente 

profissional de forma positiva (Andrade 2018). 

Apesar de ser um entendimento consolidado na equipe que as dificuldades 

relacionais interferem na qualidade do trabalho, o desenvolvimento da equipe não foi uma das 

linhas de trabalho priorizadas para o ano de 2020. Talvez esse fato seja influenciado pelo 

perfil senior dos servidores que já se consideram “prontos”, são pragmáticos e priorizam a 

execução de atividades técnicas, ou mesmo pela descrença da efetividade de qualquer esforço 

nesse sentido representada por uma das falas “Não há maturidade na equipe para tratar o tema 

(desenvolvimento de equipe)”. Fato é que, dificilmente qualquer estratégia para desenvolver 

habilidades humanas na equipe funcione se não houver esforço e disponibilidade dos 

membros para tal. Se não houver mudança de mentalidade para compreender que essas 

habilidades são importantes e que podem ser desenvolvidas, inclusive moldando 

comportamentos (Scherer 2018).  

Algumas outras falas refletem o momento de mudanças de diretrizes de atuação 

instucionais que abalam a segurança dos servidores “Instabilidade Institucional”, 

“Insegurança”. Alguns perfis lidam melhor com as mudanças, adaptando-se aos novos 

cenários, outros apresentam muita dificuldade de aceitação do novo contexto e adotam 

comportamentos reativos e críticos. Para melhor lidar com as mudanças é preciso mudar a 

mentalidade para um novo normal, que muda constantemente e de maneira rápida, 

prescidindo de novas habilidade de adaptação a essas mudanças que transcendem resiliência, 

que é a capacidade de retorno ao estágio original. Esse novo cenário necessita de pessoas que 

vejam oportunidades nas mudanças e aprendam com elas se fortalecendo.  

As outras falas refletem características ou comportamentos individuais que afetam a 

equipe como: “Procrastinação”, “Querer direitos e não deveres”, “Não assumir os próprios 

erros e colocar a culpa no outro”, “Responder com sarcarmo”, “Fazer piadas”, “Não ouvir o 

colega”. Esses comportamentos, apesar de não desejáveis são características humanas que 

precisam ser trabalhadas individualmente com a consciência dos membros que as adotam. 

Rosenberg (2006) ressalta a importancia da comunicação não-violenta na resolução de 

conflitos e na criação de um estado mental mais pacífico. Segundo o mesmo autor, as falas 

acima são exemplos de comunicação alienante, onde prevalece a falta de conexão e empatia 

entre as pessoas, expressas por meio de julgamentos, comparações, negação de 
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responsabilidade e exigências. A comunicação alienante pode ser não verbal, que é quando as 

pessoas não estão conectadas na conversa e expressam seus julgamentos por expressões 

faciais.  A comunicação não-violenta prioriza a presença, com observação sem julgamento, 

expressando sentimentos e necessidades com uso de linguagem positiva.  

Outro ponto relevante para trabalho em equipe é a comunicação “Comunicação: o 

que se fala e o que se entende”, buscando formas de comunicação não-violentas e mais 

empáticas, expressa na fala “Se colocar no lugar do outro”. Rosenberg (2006) ressalta a 

importancia de pedir retorno do interlocutor para checar se a mensagem foi entendida, de se 

usar uma linguagem clara e sem tentar inferir os sentimentos e necessidades dos outros, ou 

seja sem julgamento, confiando que o que o outro está dizendo é a verdade, e não o que você 

encara como verdade. Ressalta a necessidade de atenção aos nossos próprios sentimentos e 

necessidades promovendo o autoconhecimento necessário para alcançar comunicações mais 

verdadeiras, fundamentais para estabelecer relações de confianças, que são essenciais para os 

processos de gestão colaborativos.  

No ICMBio Alcatrazes temos servidores com esses perfis como responsáveis por 

áreas temáticas com competências e escopo de trabalho bem definidos, tornando as áreas 

produtivas e especializadas, porem descoladas do todo da gestão, o que pode gerar 

descompassos de gestão. O alinhamento de informações entre áreas temáticas da unidade e 

alinhamento para atuação conjunta são fundamentais para evitar ruidos de comunicação. Um 

dos fatores que dificulta a comunicação na equipe e continuidade no acompanhamentos das 

atividades são os afastamentos dos servidores, naturais em um órgão com um corpo reduzido 

de servidores que precisa atender a demandas diversas. A rotina de campo com pelo menos 

um terço da equipe em trabalhos externos, alternando servidores, também restringe a 

convivência diária e a troca rotineira de informações. Por outro lado, se essa particularidade 

de trabalho da equipe for olhada com empatia por seus membros, na tentativa de entender o 

todo da gestão e a importancia de cada membro para a afetividade do trabalho, tendo a 

colaboração verdadeira e sem interesses como o principal pilar, há possibilidades reais de 

criar um ambiente mais humanizado de trabalho.  

As premissas estabelecidas no projeto se mantiveram verdadeiras com conclusão do 

planejamento de 2020 de forma certeira e pragmática pela equipe, porem com envolvimento 

tímido e descrente para a necessidade de desenvolver habilidades relacionais e de inteligência 

emocional da equipe.  

Os riscos inicialmente previstos, que eram: mudança de gestão, alteração na equipe e 
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equipe desmotivada para o TAF, não se concretizaram, exceto pela ausencia de participação 

da CR-8 devido afastamento do coordenador. A equipe se envolveu além do esperado nas 

discussões técnicas sendo propositiva.   

O relatório de gestão de 2019 e programação da oficina acordada com a equipe, 

requisitos inicialmente propostos para desenvolvimento do trabalho foram atendidos  e os 

resultados esperados, que era o planejamento para as atividades da unidade para o ano de 

2020 foram alcançados. Além do planejamento para o ano de 2020 foram levantadas as 

dificuldades de relaciomento da equipe, porem esse efeito já era esperado e não pode ser 

considerado como “efeitos emergentes”. 

5. CONCLUSÕES 

A oficina para planejamento das atividades do ICMBio Alcatrazes foi bastante efetiva 

para a elaboração do planejamento para 2020 alinhado com os resultados esperados do plano 

de manejo e metas globais do instituto.  

A análise dos aspectos relacionais da gestão para elaboração desse trabalho permitiu 

uma visão mais ampla da realidade, que claramente é influenciada por diversos fatores que 

vão desde perfil dos servidores, perpassa pela cultura institucional e mudanças institucionais, 

estrutura de funcionamento da unidade e comportamentos pessoais. Ressaltou a importancia 

do estabelecimento de relações de confiança no trabalho, que alteram a química cerebral 

favorecendo a colaboração, melhorando o desempenho e a criatividade, e incrementando a 

sensação de bem estar (Scherer 2018). 

Recomendações:  

Acende um alerta para a necessidade de capacitação do corpo de servidores do ICMBio 

para o desenvolvimento de competências de inteligencia emocional, fundamentais para 

melhor lidar com o contexto de mudança constante do mundo atual.   

A balança institucional ainda pesa mais para a valorização de habilidades técnicas em 

detrimento das habilidades humanas, chamadas soft skills, e quando se trata de mudança de 

valores, estamos falando da necessidade alterações profundas na mentalidade e na cultura 

institucionais para acompanhar a nova dinâmica de trabalho da quarta revolução industrial.  

E por fim, quando vemos o ICMBio como órgão de gestão territorial, com os mais 

diversos usos e interesses, cenários e atores,  é fundamental que possamos desenvolver cada 

vez mais as nossas habilidade de comunicação empática e não-violenta, buscando a 

conciliação de interesses de maneira legítima e pacífica. Desenvolver a nossa capacidade de 

nos comunicar também é fundamental para aumentar a colaboração nas equipes 
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incrementando a  produtividade e comprometimento e reduzindo os conflitos interpessoais.  
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