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RESUMO 
 
 
 

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

para iniciar o planejamento estratégico do Parque Nacional Marinho dos Abrolhos e 

desta forma contribuir para atingir melhores resultados na gestão, por meio de um 

melhor desempenho da equipe gestora. Foram realizadas duas atividades principais, 

uma delas foi referente à elaboração da Missão, Visão de Futuro e definição dos 

Valores Organizacionais e, a segunda atividade realizada foi à avaliação das 

variáveis dos ambientes internos e externos utilizando a elaboração da Matriz FOFA. 

 

 

Palavras chaves: Planejamento Estratégico, Paque Nacional Marinho dos Abrolhos, 

Resultados.  
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 6 

1.INTRODUÇÃO 
 

1.1. Tema 
 

A implementação da gestão estratégica no Parque Nacional Marinho dos 

Abrolhos (P.N.M. dos Abrolhos) trata-se de uma busca para aumentar o valor público 

desta Unidade de Conservação, atendendo às demandas, aos interesses e às 

expectativas dos beneficiários, sejam cidadãos ou organizações, através do alcance 

de melhores resultados na gestão. 

 

1.2  Unidade de Aplicação  
 

O Parque Nacional Marinho dos Abrolhos foi criado em 1983 e foi o primeiro 

Parque Nacional Marinho criado no Brasil, na região de maior biodiversidade do 

Oceano Atlântico Sul. Abriga um arquipélago formado por 5 ilhas e parcela do maior 

complexo recifal do Brasil. A região recebe anualmente a presença das exuberantes 

Baleias Jubarte, que vêm da região antártica para se acasalarem e reproduzir na 

região do Parque. Além disso as aves marinhas que habitam as ilhas também 

contribuem para compor um cenário paisagístico único, tanto na porção emersa 

quanto na submersa. 

O arquipélago dos Abrolhos está localizado a cerca de 60 Km de Caravelas, 

cidade mais próxima do arquipélago na costa do Extremo Sul Baiano. Nesta cidade 

está localizada a sede administrativa e o Centro de Visitantes do Parque, no local 

denominado Kitongo. 

O Parque possui um alojamento para funcionários do ICMBio e pesquisadores 

disponibilizado pela Marinha do Brasil em uma das ilhas do arquipélago de Abrolhos, 

a Ilha Santa Bárbara, que está fora dos limites do Parque e é uma área militar, sob 

jurisdição da Marinha do Brasil. Nesta ilha existe um Farol de sinalização náutica e 

uma estação de rádio comunicação, operados por uma guarnição de 8 militares. 

O Parque está oficialmente aberto à visitação e recebe cerca de 5.000 visitantes 

anualmente. A visitação no Parque é embarcada e engloba atividades de mergulho 

livre (apnéia), mergulho autônomo, caminhada monitorada em trilha e observação de 
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fauna e flora. É realizada em embarcações de empresas particulares e essas 

embarcações são vistoriadas pelo ICMBio devendo cumprir exigências para 

minimizar os impactos ambientais e possibilitar um melhor conforto para os 

visitantes. Além disso, o mergulho autônomo deve ser realizado por condutores de 

ecoturismo subaquático, que são mergulhadores (Dive Master) capacitados pelo 

Parque. 

Além da visitação o Parque realiza diversas atividades de educação ambiental, 

apoio a pesquisas e monitoramentos, proteção e atividades de visitas educacionais. 

A equipe do Parque é composta por 4 analistas ambientais, 1 técnico agente de 

fiscalização, 3 monitores ambientais que trabalham em revezamento no arquipélago, 

1 monitora ambiental do centro de visitantes, 3 tripulantes de embarcações, além de 

secretária, vigilantes e funcionários de serviços gerais. O Parque também tem o 

programa de voluntariado, onde estudantes desempenham suas atividades no 

arquipélago e no centro de visitantes. 

 

1.3  Objetivos 

 

O objetivo geral deste projeto foi implementar o planejamento estratégico no 

Parque Nacional Marinho dos Abrolhos e desenvolver a competência da equipe 

gestora. 

 

Objetivos Específicos 

• Identificar os valores e elaborar a missão e visão de futuro; 

• Realizar a análise do ambiente interno e externo – Matriz FOFA; 

• Melhorar o desempenho da equipe gestora. 

 

2. METODOLOGIA DE REALIZAÇÃO DA PRÁTICA: 

 
A intervenção prática foi realizada em duas etapas (oficinas), no Centro de 

Visitantes do P.N.M. dos Abrolhos em Caravelas/BA. A primeira foi realizada nos 

dias 19 e 20 de fevereiro de 2013 e compreendeu atividades para a elaboração da 

Missão, Visão de Futuro e definição dos Valores Organizacionais. Na segunda 

etapa, no dia 28 de fevereiro de 2013 foi realizada uma análise dos ambientes 
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internos e externos em que o Parque está inserido. 

Inicialmente foi definido que a equipe gestora que participaria das oficinas 

seria formada pelos servidores, monitores ambientais e recepcionistas, sendo estes 

últimos funcionários terceirizados do Parque, totalizando 7 pessoas.  

Antes de iniciar as atividades propriamente ditas foi explicado para a equipe 

gestora o objetivo desta intervenção, as atividades que seriam realizadas, bem como 

que estas atividades estavam inseridas no Planejamento Estratégico do Parque, que 

estávamos a iniciar. 

O moderador das atividades foi o Chefe do Parque e autor deste trabalho. 

 

1ª Etapa da intervenção: 
Esta etapa foi realizada em 8 horas dividida em 2 dias, no período matutino. 

A primeira etapa foi iniciada com a apresentação de um filme curto, em 

animação gráfica, denominado “For the birds” da Pixar Films, o qual abordou, em 

linguagem figurada as relações interpessoais e a importância do trabalho em equipe. 

A figura abaixo mostra uma cena do filme: 

 

 
FIGURA 1 – Cena do filme “For the birds” 

 

Definição dos Valores Organizacionais do P.N.M. dos Abrolhos: 

Foi dada continuidade a oficina com a definição dos Valores Organizacionais 

do Parque. Explicou-se o que vem a ser os valores de uma organização e por que é 

importante que sejam explicitados. 

Optou-se por iniciar a oficina pela definição dos Valores, antes de ser definida 

a Missão e Visão de Futuro, por considerar-se que seria de mais fácil condução por 

parte do moderador, uma vez que não seria necessário sintetizar em uma única 

frase, apenas seriam pontuados os Valores e para possibilitar uma reflexão inicial, 
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em termos de comportamento pessoal pelos participantes da oficina.  

A pergunta orientadora que foi utilizada para a definição dos Valores foi: 

“Como queremos nos comportar uns em relação aos outros e com nossos cidadãos-

usuários?”. 

Para isso foi explicado e exemplificado quem seriam os cidadãos-usuários e 

foi frisado que estaríamos falando de comportamentos desejados que deveríamos 

buscar enquanto membros da equipe gestora para podermos cumprir nossos 

objetivos. 

Após esta breve apresentação a equipe gestora foi dividida em duplas. Cada 

dupla recebeu uma folha escrita na parte superior “Valores da Organização” e na 

parte inferior a pergunta orientadora. As duplas então se reuniram em separado e 

escreveram na folha que foi distribuída quais seriam os principais Valores 

Organizacionais que eles consideravam mais importantes para o P.N.M. dos 

Abrolhos. 

Após 15 minutos, a equipe gestora se reuniu e cada dupla pôde escrever no 

flipchart os Valores definidos por eles. Puderam também explicar rapidamente por 

que escolheram estes Valores. 

Depois que todas as duplas terem se apresentado, foi mostrado para os 

participantes os Valores de outras organizações, como: South Africa National Parks, 

Sistema Nacional de Areas de Conservacion da Costa Rica, Parque Nacional do 

Caparaó e do Parque Estadual do Rio Doce. Os participantes observaram que havia 

entre os valores das outras organizações alguns que seriam importantes para o 

P.N.M. dos Abrolhos, mas que não haviam sido lembrados pelas duplas. Então 

foram incluídos na lista mais estes itens. 

Por fim, optou-se por selecionar entre a lista de Valores definidos, quais 

seriam os mais importantes, uma vez que a lista foi considerada pelos presentes 

bastante extensa. Para isso cada participante pôde escolher três Valores que julgava 

serem os mais importantes. Dessa forma, foi definido os Valores do P.N.M. dos 

Abrolhos como sendo os mais pontuados. 

 

Elaboração da Missão do P.N.M. dos Abrolhos: 

Para a elaboração da Missão foi explicado inicialmente o que vem a ser a 

missão de uma organização, e frisado o aspecto da razão de ser desta unidade de 

conservação. 
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Para isso foram utilizada as seguintes perguntas orientadoras: Qual é a razão 

pela qual o Parque existe? E: Qual é o papel do Parque na sociedade? 

Foi mostrado e distribuído impresso algumas missões de outras organizações 

como: Exército Brasileiro, Banco do Brasil, Parque Nacional do Caparaó e Parque 

Estadual do Rio Doce. 

Também foi distribuído um papel com a missão do ICMBio e o objetivo de 

criação do P.N.M. dos Abrolhos impresso. 

Estes materiais serviram de subsídio para definição da Missão, e cada dupla 

escreveu uma proposta em uma folha de papel. Os participantes foram orientados a 

iniciar a proposta da Missão com um verbo do infinitivo. O tempo destinado a isso foi 

de 20 minutos. 

A partir da criação da proposta das duplas, estas foram todas escritas em 

flipchart e a partir daí foi feito um agrupamento de idéias semelhantes, com a 

identificação de palavras-chave e posterior sintetização em uma única frase que foi 

concensuada pela equipe gestora. 

Abaixo foram transcritas as propostas apresentadas pelas duplas: 

”Preservar o ambiente marinho rico em recifes de coral, algas, peixes, etc. e 

proteger espécies ameaçadas de extinção, contribuindo para o desenvolvimento 

científico, educacional, recreativo e sócio-econômico da região de forma 

sustentável”. 

“Proteger os ecossistemas do P.N.M. dos Abrolhos e de sua zona de 

amortecimento e promover o uso público, pesquisa e educação ambiental, 

harmonizando sua função com a sociedade”. 

“Ser referência na conservação da biodiversidade marinha no Brasil, no 

desenvolvimento de atividades de ecoturismo e pesquisa e na relação com a 

comunidade por meio de atividades de educação ambiental e Educomunicação, 

proporcionando engajamento da sociedade e mobilização de parcerias”. 

 
Elaboração da Visão de Futuro do P.N.M. dos Abrolhos: 

A elaboração da Visão de Futuro foi iniciada com uma explicação do que vem 

a ser e a importância de sua elaboração. 

Foi definido que o horizonte temporal que seria considerado para a 

elaboração da Visão de Futuro seria de cinco anos. 

Algumas Visões de Futuro foram lidas, entre elas as do Hospital Albert 
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Einstein, Fíbria Papel e Celulose, Parque Nacional do Caparaó, Parque Estadual do 

Rio Doce, Parque Nacional do Juruena e Parque Nacional da Serra dos Órgãos. 

A pergunta orientadora utilizada foi: Como queremos o Parque daqui a 5 

anos? 

As duplas se reuniram e em 20 minutos elaboraram uma proposta, que depois 

de apresentada para o grupo, escrita no flipchart e sintetizada utilizando palavras-

chave, foi concensuada pela equipe gestora. 

As propostas apresentadas pelas duplas foram: 

“Consolidar o P.N.M. dos Abrolhos como referência na conservação da 

biodiversidade marinha no Brasil e no desenvolvimento de atividades de visitação, 

pesquisa e educação ambiental.” 

“Ser um ícone na conservação dos ecossistemas do Banco dos Abrolhos 

aumentando o desenvolvimento científico, turístico e sócio-econômico da região.” 

“Ser referência na conservação marinha e no fomento e execução de 

pesquisa e educação ambiental, ser ícone no uso público melhorando 

significativamente a qualidade de vida da sociedade do Banco dos Abrolhos.” 

 

2ª Etapa da intervenção: 
Esta etapa da intervenção consistiu em ser realizada pelos participantes uma 

análise das variáveis do ambiente interno e externo, nos quais o P.N.M. dos 

Abrolhos está inserido. Para isso foi elaborado a partir da metodologia da Matriz 

FOFA, também chamada de Matriz SWOT. 

A Missão, Visão de Futuro e os Valores, definidos na 1ª Etapa foram 

impressos e apresentados para os participantes. 

Em plenária, foram citados quais seriam as principais fraquezas, forças, 

ameaças e oportunidades, nesta ordem. Foi utilizado a metodologia do Brainstorm, 

Tempestade de Idéias, o que facilitou a identificação destas variáveis pela equipe 

gestora. 

Esta etapa teve duração de duas horas. 

O modelo de matriz utilizado foi: 
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Ambiente Externo Ambiente Interno 

Ameaças Pontos Fracos 

•  •  

Oportunidades Pontos Fortes 

• . •  

FIGURA 2 – Modelo de Matriz FOFA 

.  

3. REFERENCIAL TEÓRICO: 

 
O Sistema Único de Unidades de Conservação – SNUC foi instituído no ano 

de 2000 pela Lei n. 9.985 e estabelece critérios e normas para a criação, 

implantação e gestão das unidades de conservação. 

Segundo Rios (2010) gestão é “o ato ou efeito de gerir” e também significa 

gerência, administração. Unidade de conservação é definida na referida Lei como 

sendo um “espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas 

jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo 

Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime 

especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção”. 

Cabral (2012) afirma que para que as unidades de conservação cumpram 

com os seus objetivos de manejo, estas devem ser vistas com uma visão mais 

ampla do que o conceito proposto pelo SNUC. Dessa forma, devem ser vistas como 

espaços organizacionais que precisam produzir resultados para a sociedade. 

O autor ainda explica que as unidades de conservação compreendidas como 

qualquer outra organização, recebem insumos, como por exemplo: recursos 

financeiros, instalações, equipamentos, informações, servidores, etc. e devem 

transformar estes recursos em bens e serviços com maior valor agregado para 

atender seus usuários e beneficiários. Assim, quanto mais eficiente e eficaz for essa 

transformação, mais bens e serviços serão oferecidos aos beneficiários. 

Para Campos (2009) citado por NEXUCS (2012), a obtenção de resultados 

satisfatórios em qualquer organização, é dependente de três elementos básicos: 

liderança, conhecimento técnico e conhecimento gerencial, que devem ser 

abordados de forma equilibrada. 
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No entanto, Cabral (2012), diz que os resultados não acontecem por acaso, 

independentemente de meritórios esforços e intenções. E alcançar resultados, no 

setor público, é atender às demandas, aos interesses e às expectativas dos 

beneficiários, sejam cidadãos ou organizações, criando valor público. 

Em NEXUCS (2012), no Capítulo 10, a Gestão para Resultados em Unidades 

de Conservação é tratada como sendo uma abordagem de gestão que busca definir 

os resultados certos e fazê-los acontecer. 

O ciclo PDCA, desenvolvido por Willian Deming (1900-1993) e divulgado a 

partir da década de 50, orienta a sequência de atividades para gerenciar. As letras 

PDCA significam, Planejamento, Desenvolvimento, Checagem e Ação Corretiva, 

respectivamente. O ciclo PDCA é um método de gestão que pode contribuir 

efetivamente para a melhoria da administração das unidades de conservação. 

Segundo Cabral (2012), a gestão estratégica representa mais do que um 

conjunto de diretrizes, objetivos, indicadores, metas, planos de ação, mas representa 

também uma oportunidade para as lideranças das unidades de conservação 

promoverem uma reflexão séria e coerente sobre os resultados que necessitam ser 

construídos para a sociedade. Afirma também que o que a gestão estratégica 

propõe é contribuir com essas lideranças no difícil e permanente exercício de 

solucionar uma equação onde os recursos escassos - para não dizer em alguns 

casos inexistentes - precisam ser eficientemente combinados para produzir os 

poucos, porém vitais resultados. Este exercício de pensar e agir estrategicamente 

pressupõe a compreensão do contexto social, econômico e ambiental da unidade de 

conservação e precisa considerar a interlocução com as demais instituições e atores 

do sistema. 

Deste modo, planejar é pensar antes de agir. Para manejar uma unidade de 

conservação é preciso avaliar as diferentes possibilidades de ação e decidir pelas 

melhores alternativas. O planejamento permite aproveitar melhor o tempo e os 

recursos. Os objetivos de uma unidade de conservação podem ser alcançados com 

maior facilidade quando planejamos usando um método e um dos métodos mais 

difundidos atualmente é a elaboração do planejamento estratégico.  

Segundo Cabral (2012) o planejamento estratégico é uma técnica 

administrativa que procura ordenar as idéias das pessoas, de forma que se possa 

criar uma visão do caminho (estratégia) a ser seguido. 

O método proposto em NEXUCS (2012) para gerenciar estrategicamente uma 



14 
 

 

unidade de conservação integra diversas ferramentas de gestão, como Plano de 

Manejo, Planejamento Operacional Anual, Programas de Manejo, dentre outros. A 

metodologia parte do imaginário coletivo para o futuro da unidade de conservação, 

simbolizado por um conjunto de diretrizes estratégicas, constituídas pela Missão, a 

Visão de Futuro e os Valores da unidade de conservação. 

Segundo Cabral (2012) o processo de planejamento estratégico se inicia com 

a definição da missão, que é encarada como um elemento essencial para a gestão e 

deve ser definida com clareza, para o entendimento de todos os integrantes do papel 

que irão desempenhar no contexto da unidade de conservação. A missão de uma 

unidade de conservação significa a razão de sua existência, pois é a finalidade ou 

motivo pelo qual a unidade de conservação foi criada e para que ela serve. 

A Visão de Futuro, para o mesmo autor, representa uma situação futura 

altamente desejável pela unidade de conservação, devendo ser compartilhada por 

todos seus integrantes. Deve ser clara, objetiva, desafiadora, estar inserida num 

horizonte de tempo definido para sua consecução e também ser factível. 

Os Valores e Princípios de uma unidade de conservação são o balizamento 

para o processo decisório e comportamento do órgão, no cumprimento da sua 

missão. Devem ser simples, claros, diretos, de fácil entendimento e, principalmente, 

de conhecimento de toda a unidade de conservação. 

A partir da definição da Missão, Visão e Valores, Cabral (2012) recomenda 

que seja realizada uma análise estratégica. Para isso, à luz da razão de ser da 

instituição, analisam-se estrategicamente as condicionantes impostas pelas variáveis 

dos ambientes externo e interno.  

A análise interna objetiva identificar os principais pontos fortes e 

oportunidades de inovação e melhoria (pontos fracos) da organização para nortear o 

processo de planejamento. A partir dessa análise se terá conhecimento com quais 

qualificações a unidade de conservação poderá contar, bem como quais as 

vulnerabilidades no momento de se estabelecerem as estratégias organizacionais.  

O estudo do ambiente externo representa a análise dos fatores externos à 

organização que possam influenciar na sua atuação. É o processo no qual uma 

organização deve identificar oportunidades (e buscar potencializá-las) e ameaças (e 

buscar neutralizá-las ou minimizá-las) ao seu desempenho, municiando-se de 

informações sobre essas variáveis, antecipando-se ou preparando-se para possíveis 

mudanças identificadas.  
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A unidade de conservação deve olhar para fora de si, para o ambiente onde 

estão as oportunidades e ameaças e em seguida analisar as melhores maneiras de 

evitar ou usufruir dessas situações. Devem-se priorizar as oportunidades e ameaças 

que a unidade de conservação terá mais chance de aproveitar e aquelas que a 

afetarão mais diretamente. Oportunidades são situações, tendências ou fenômenos 

externos à unidade de conservação, não controláveis por ela, atuais ou potenciais 

que podem contribuir de forma relevante e por longo tempo para o cumprimento da 

sua missão, conquista dos objetivos organizacionais. 

Após a análise estratégica, deve-se identificar os objetivos estratégicos, que 

devem ser vistos como a direção que une toda a equipe, ou seja, os resultados que 

a organização precisa alcançar, em prazo determinado, para concretizar a Visão de 

Futuro e de fato cumprir a sua Missão institucional. Seguindo a metodologia do BSC 

– Balanced Scorecard, apresentada por Cabral (2012), os objetivos estratégicos 

serão definidos nas seguintes perspectivas: sociedade / ambiente, usuários / 

beneficiários, processos internos, inovação / aprendizado e recursos, os quais 

possuem uma relação de causa e efeito e uma lógica que devem traduzir a hipótese 

estratégica da instituição. 

A fim de que a visão de futuro seja transformada em objetivos organizacionais 

claros, tem sido recomendado utilizar o conceito de Fatores Críticos de Sucesso, ou 

seja, aquelas características, condições ou variáveis que, quando adequadamente 

sustentadas, mantidas ou gerenciadas, podem ter impacto significativo sobre o 

sucesso de uma UC na consecução dos objetivos organizacionais (CABRAL, 2012). 

Para identificar os Fatores Críticos de Sucesso, deve ser formulada a seguinte 

pergunta: Em que devemos nos concentrar para que a unidade de conservação 

assegure a consecução dos objetivos organizacionais?  

Para cada objetivo deverão ser levantados separadamente os Fatores Críticos 

de Sucesso condicionantes. Conforme discutido por Cabral (2012) há que se ter 

critério, pois a tendência é considerar um número exagerado de objetivos. Deste 

modo, o grupo de trabalho que desenvolve o planejamento estratégico 

organizacional deve elaborar uma lista com os Fatores Críticos de Sucesso 

propostos para cada objetivo, priorizando os principais Fatores Críticos de Sucesso. 

De toda forma, como Cabral (2012) nos lembra, não basta, no entanto, determinar 

os fatores críticos para o sucesso, é preciso levantar o que precisa ser feito para 

assegurá-los por meio de estratégias e planos de ação. 
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Metas são alvos a serem atingidos para que a organização melhore seu 

desempenho num determinado período de tempo, devendo especificar os resultados 

a serem obtidos e em que quantidade. Desta forma, uma meta deverá estar 

vinculada a um objetivo organizacional, uma vez que sua definição compreende o 

estabelecimento de um valor ou resultado e um prazo para sua realização. Este 

valor, explica Cabral (2012), geralmente é mensurado por meio de indicadores, de 

onde podemos concluir que a meta é o detalhamento e a quantificação dos objetivos 

organizacionais estratégicos estabelecidos e requer a definição de prazos, recursos 

e os responsáveis pela sua consecução, devendo estar detalhada por meio de ações 

estratégicas, dentro de um programa construído participativamente. 

 

4. RESULTADOS ALCANÇADOS: 

 
Como produtos das ações desta intervenção podem ser citados: a Missão, a 

Visão de Futuro, os Valores Organizacionais e a Matriz FOFA. Além destes 

resultados advindos da intervenção propriamente dita, podemos citar também que o 

próprio processo de intervenção gerou um maior envolvimento e entrosamento da 

equipe gestora, favorecendo a integração entre servidores e funcionários 

terceirizados em prol da realização das atividades do presente trabalho. 

Ficou evidenciado que alguns participantes têm maior dificuldade de aceitar a 

opinião de outros participantes e do grupo, e tendem a ter bastante dificuldade de 

abrir mão de seus conceitos pré estabelecidos, todavia isso não impediu a 

realização das atividades que estavam previstas, nem mesmo gerou grandes 

discussões, pelo contrário, a utilização das metodologias propostas incentivou a 

reflexão e a busca por consensos, onde todos tiveram que exercitar o diálogo e 

aceitação. 

A Missão, Visão de Futuro e os Valores do o P.N.M. dos Abrolhos que foram 

definidos na 1ª Etapa da intervenção estão descritos abaixo: 

 

Missão: 

Proteger os ecossistemas do P.N.M. dos Abrolhos e promover a 
visitação, pesquisa e educação ambiental, harmonizando sua função com a 
sociedade e parceiros. 
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Visão de Futuro: 

Consolidar o P.N.M. dos Abrolhos como ícone da conservação marinha e 
do fomento e execução de pesquisa, visitação e educação ambiental, 
melhorando a qualidade de vida da sociedade do entorno, com equipe 
adequada.  

 
Valores:  

Respeito; 
Pontualidade; 
Colaboração; 
Comunicação e linguagem adequada; 
Responsabilidade; 
Amabilidade; 
Humildade; 
Honestidade. 

 
A Matriz FOFA que foi elaborada na 2ª Etapa da intervenção pode ser 

visualizada abaixo: 
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Ambiente Externo Ambiente Interno
AMEAÇAS FRAQUEZAS

#Pouca fiscalização do IBAMA e Marinha fora do
Parque #Equipamentos insuficientes

#Pesca excessiva fora do Parque #Infra-estrutura inadequada

#Mudanças climáticas e espécies invasoras #Pessoal insuficiente (servidores, fiscais,
estagiários e terceirizados)

#Interesse da indústria petrolífera na região #Falta constante de informativods do Parque
(folders que são distribuídos aos visitantes)

#Acesso e infraestrutura para turismo precários #Pouco treinamento para a equipe

#Uso ilegal e depredação da área do Kitongo #Dificuldade para conseguirmos uniformes para os
voluntários

#Embarcações não credenciadas operando
turismo #Comunicação precária

#Saques em naufrágios #Falta de clareza da organização do trabalho
(funções)

#Não cumprimento dos contratos pelas
terceirizadas

#Falta de fiscais armados e de atividades de
fiscalização

#Pouca compreenção dos serviços prestados pelo
Parque #Poucas viaturas

#Pouco apoio do ICMBio/sede, CR e UAAF #Área de atuação dos fiscais limitadas ao interior
das UC´s

#Pouco apoio de alguns parceiros importantes #Pouca utilização da área do Kitongo e Centro de
Visitantes

OPORTUNIDADES FORÇAS

#Existência de parceiros nacionais e internacionais #Pessoal capacitado

#Visibilidade do Parque #Importância do ambiente natural do Parque
#Geração de emprego e renda advindos do
turismo

#Existência do Centro de Visitantes e área do
Kitongo

#Pesquisadores renomados #Boas embarcações
#Monitoramentos e pesquisas realizadas #Visitação implementada
#Empresas operadoras de turismo e serviços
qualificados

#Plano de Manejo e Plano de Uso Público
elaborados

#Alojamento cedido pela Marinha do Brasil #Conselho atuante

#Existência da guarnição do Rádio Farol Abrolhos #Contratos terceirizados

#Servidores capacitados de outras UC´s que
podem ajudar
#Recurso de compensação ambiental
#Histórico da existência do Parque
#Reconhecimentos (Ramsar, RBMA)

#Interesse de pessoas para serem voluntários
 

FIGURA 3 – MATRIZ FOFA 

 

5. CONCLUSÕES 

 
Os objetivos que foram estabelecidos no início da execução da intervenção 

foram plenamente alcançados. As atividades foram realizadas com empenho e 

motivação pelos participantes e foi notável o interesse da equipe gestora em 
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prosseguir com atividades de planejamento estratégico e a gestão para resultados. 

A metodologia utilizada para se iniciar o planejamento estratégico no P.N.M. 

dos Abrolhos facilitou a compreensão dos participantes e possibilitou que a equipe 

gestora esteja pronta para dar continuidade à elaboração do planejamento 

estratégico. 

Neste sentido, sugere-se que como próximas atividades a serem realizadas 

pela equipe gestora para a implementação da gestão para resultados sejam: o 

mapeamento dos objetivos estratégicos, definição de indicadores e metas, 

elaboração de planos de ação. 

Os encontros e reuniões da equipe gestora para tratar do planejamento 

estratégico devem procurar proporcionar além do planejamento em si, melhorar a 

relação entre os participantes. Para isso, é importante que sejam utilizadas 

metodologias que possam estimular o desenvolvimento dos relacionamentos 

interpessoais, além de outras que trabalhem com o imaginário, o lúdico, pois a 

descontração e criatividade contribuem certamente para uma melhor participação e 

interesse. 

O P.N.M. dos Abrolhos devido às magnitudes e desafios de gestão é uma 

organização que precisa, sem dúvida, adotar o planejamento estratégico para que 

sejam alcançados melhores resultados de gestão. 
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ANEXOS 1 - Fotos 
 

 
FOTO 1 – Alguns membros da equipe gestora 

 

 
FOTO 2 – Participantes escrevendo no flipchart 
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FOTO 3 – Participante escrevendo no flipchart 

 

 
FOTO 4 – Alguns flipcharts utilizados na intervenção 
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