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SIGLAS

ACADEBio

Centro de Formação em Conservação da Biodiversidade

ADM

Administração

CEPENE

Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Marinha do Nordeste

CEPESUL

Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Marinha do Sul

C.O.F.I.N.S.

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social

CSLL

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido

EAD

Educação à Distância

FAT

Faturamento

FLONA

Floresta Nacional

GTZ

Agência de Cooperação Técnica Alemã

ICMBio

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade

IRPJ

Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas

MEC

Ministério da Educação

OS

Organizações Sociais

PAC

Plano Anual de Capacitação

PDP

Plano Desenvolvimento Pessoal

PIS

Programa de Integração Social

SISNAMA

Sistema Nacional de Meio Ambiente

TdR

Termo de Referência

TI

Tecnologia da Informação

TIR

Taxa Interna de Retorno

UCs

Unidades de Conservação

VPL

Valor Presente Líquido
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1. SUMÁRIO EXECUTIVO
Este modelo de negócios para a ACADEBio, orientado para a contratação de uma Organização
Social (OS), busca estabelecer novos parâmetros de gestão público-privada de modo a ampliar a oferta
de ações educacionais, incluindo novos públicos beneficiários, ao mesmo tempo em que gera
economia de recursos financeiros públicos. Nesse sentido, busca-se expandir o público-alvo para além
dos servidores do ICMBIO e de demais órgão públicos, incluindo os alunos universitários, profissionais
de empresas e ONG, por exemplo, e contribuindo para melhorar o fator de utilização das estruturas
disponíveis na ACADEBio.
O modelo de sustentabilidade da ACADEBio foi desenvolvido a partir da necessidade de
atualizar os números para o período de 2022-2031. Neste cenário, considera-se que a OS irá assumir a
gestão no segundo semestre de 2022 e os efeitos de sua atuação terão impacto completo a partir de
2023. Os investimentos para lançamento e manutenção de cursos de ensino à distância serão feitos
com o recurso excedente advindo da gestão operacional da ACADEBio. Sendo um dos investimentos
no âmbito de manutenção e aprimoramento dos cursos virtuais, a ampliação de equipe técnica em 24
pessoas ao longo dos próximos cinco anos, envolvendo desde pedagogos até desenvolvedores TI
(Moodle).
Os principais aspectos desta revisão, foram:
I.

Foco nas atividades de educação e formação profissional.

II.

Ampliação do sistema de ensino a distância e ensino remoto;

III.

Atualização de preços, custos e receitas; e

IV.

Expansão do horizonte de análise para 10 anos.

Esse novo plano de negócios poderá gerar um faturamento bruto adicional de
aproximadamente 16.7 milhões de reais em 2031, considerando a oferta de (i) cursos presenciais,
tanto na ACADEBio com possibilidades de utilização dos Centros de Pesquisa, à distância
(autoinstrucionais e remoto), abertos ao público; (ii) serviços de hospedagem para os alunos; e (iii)
locação do espaço para treinamentos e demais eventos. Ainda deverão ser realizados congressos na
área de Conservação Ambiental em parcerias com órgãos externos. Na sequência, são explicitadas as
premissas para as novas receitas. Com base nesta receita associada a redução dos repasses do ICMBio
(que saem de 4,5 milhões em 2021 para 2,8 milhões em 2031), os recursos do ICMBio irão representar
cerca de 17% do faturamento bruto total da ACADEBio.
Neste período o ICMBio durante os 10 anos prevê um repasse total de 36,5 milhões de reais,
para atender o Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP) e as despesas de manutenção da
ACADEBio. Neste cenário, estima-se uma economia de 9 milhões de reais para o ICMBio se
considerarmos como linha de base os repasses previstos para 2022 de 4,5 milhões de reais. Esse valor
já contempla a previsão de uma redução gradativa a taxa de 5% ao ano dos valores globais repassados
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à ACADEBio por parte do ICMBIO para a capacitação de seus servidores, que diante de um aumento
nos custos de 5% ao ano, resulta em uma redução efetiva de custos para o ICMBio de
aproximadamente 10% ao ano. No mesmo período, a OS contribuirá com um investimento total de
aproximadamente 21,6 milhões de reais.
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2. INTRODUÇÃO
O Centro de Formação em Conservação da Biodiversidade (ACADEBio) realiza ações de
formação, capacitação continuada e treinamentos com ênfase no atendimento das demandas do
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Ao longo de 12 anos de
funcionamento contribuiu com um sistema de educação relevante para o fortalecimento institucional,
participando diretamente do desenvolvimento de competências técnicas, gerenciais e transversais
essenciais ao bom desempenho da gestão de Unidades de Conservação (UCs) Federais no Brasil.
Como efeito adicional, a ACADEBio também ajudou na formação da cultura institucional
diferenciada do ICMBio em prol da conservação. Certamente, a imersão em coletivos de servidores
oriundos de diversas realidades do Brasil, enriqueceu de forma única a criação, disseminação e o
intercâmbio de conhecimento em torno do desafio de gestão das Unidades de Conservação.
Em seu planejamento estratégico o ICMBio reorientou a ACADEBio para a missão de
“desenvolver líderes para a conservação da natureza” e assumir uma visão de futuro voltada para
“consolidar-se como centro de desenvolvimento de estratégias, modelos e competências em gestão
para conservação da natureza”.
O planejamento estratégico (Figura 1) foi pautado não só no amadurecimento gerencial e no
estado da arte do trabalho desenvolvido na ACADEBio, mas também nas mudanças recentes de
atribuições deste centro de formação, conferidas na publicação em 2020 do Decreto n° 10.234, que
reformula a estrutura regimental do ICMBio, e ajusta as atribuições definidas para a ACADEBio, como
segue:
(i)

Propor, executar, monitorar e avaliar a execução do Plano de Desenvolvimento
Pessoal (PDP) e outras atividades relacionadas à formação e ao desenvolvimento dos
servidores do ICMBio, facultada a participação de outros interessados, observada a
legislação pertinente;

(ii)

Oferecer capacitação relativa a unidades de conservação e conservação da
biodiversidade; e

(iii)

Apoiar a gestão do conhecimento técnico-científico em biodiversidade.

Em março de 2021, uma equipe do ICMBio foi formada para atualizar e aprofundar o
planejamento estratégico da ACADEBio observando um horizonte de implementação até 2025. Os
objetivos estratégicos e metas, foram estruturados a partir de quatro perspectivas de atuação
institucional da ACADEBio: a perspectiva da (i) sociedade, dos (ii) beneficiários, dos (iii) processos
internos de aprendizagem e a perspectiva dos (iv) recursos. O planejamento estratégico da ACADEBio,
atualizado em 2021 para abranger o período entre 2021 e 2025, está apresentado na figura 1.
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Figura 1: Perspectivas, objetivos estratégicos e metas do planejamento estratégico da ACADEBio (2021-2025).

Fonte: Plano estratégico ACADEBio (2021).
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O plano de sustentabilidade econômica está orientado e se viabiliza, principalmente pelos
objetivos estratégicos “ampliar a oferta de capacitação para atores públicos e privados relacionados
à gestão de Unidades de Conservação e conservação da sociobiodiversidade” e “ampliar o
orçamento e diversificar fontes de recursos por meio de parcerias público-privadas”, nas
perspectivas do público beneficiário e dos recursos, respectivamente.
As iniciativas centrais para atingir tais objetivos será ampliar expressivamente a (i) oferta de
educação a distância, (ii) oferecer processos de formação híbrida entre educação a distância e
presencial, (iii) fortalecer a relação com os centros de pesquisa abrindo novas oportunidades de
educação em rede regional e nacional, (iv) credenciar a ACADEBio junto ao MEC para a oferta de cursos
de pós-graduação, e (v) planejar a ampliação do público-alvo para além da educação corporativa do
ICMBio.
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3. ESTRUTURA
A ACADEBio está localizada no interior da FLONA de Ipanema, UC Federal, que abrange parte
dos municípios de Iperó, Araçoiaba da Serra e Capela do Alto, no Estado de São Paulo. O complexo
educacional formado pela ACADEBio, Centros de Pesquisa e Conservação do ICMBio e o conjunto vasto
de Unidades de Conservação (UC) compõem um excelente conjunto para oferecer melhorias e
expandir as atividades de formação profissional e educação, tanto para os servidores do ICMBio
quanto para a sociedade em geral.
Com uma distância de 20 km de Sorocaba, 120 km da cidade de São Paulo e 115 km de
Campinas, a localização da ACADEBio é privilegiada em termos demográficos, econômicos e logísticos.
Este aspecto torna-se um fator de grande relevância para as análises relacionadas ao plano de
sustentabilidade econômica.
Figura 2: Visão geral da localização da ACADEBio.

Fonte: Elaborado pela consultoria com aplicativo Google Maps.
A estrutura física própria da ACADEBio é formada pelo edifício (I) Administrativo-pedagógico espaço destinado às atividades administrativas, logísticas e pedagógicas, onde ocorrem o
planejamento e execução dos cursos e demais eventos. Neste bloco localizam-se as salas de aula e de
reuniões, os escritórios, o auditório e demais espaços para as atividades educacionais, além de um
espaço para lazer e realização de atividades física; e pelo complexo (ii) Alojamento - espaço destinado
aos serviços de recepção, hospedagem, alimentação e lavanderia.
A ACADEBio conta ainda com diversos espaços disponibilizados pela FLONA de Ipanema para
realização de atividades práticas de campo, tais como: sítio histórico, trilhas sinalizadas,
remanescentes florestais, áreas em processo de recuperação ambiental, estande de tiro, além de
outras áreas apropriadas para capacitação em manejo de áreas protegidas.
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As instalações da ACADEBio são compostas de salas de aula, de instrutores, de reuniões, de
leitura e estudo, de multimídia e de vídeo conferência, auditórios, laboratórios, espaço para
conferência e confraternizações, dentre outras estruturas conforme a Tabela 1.
Tabela 1: Descrição da estrutura da ACADEBio
Infraestrutura
Salas de Aula – 5 minis auditórios e 4 salas planas
Auditório
Laboratório de Informática
Espaço para Conferência
Sala de Instrutores
Sala de reunião reservada
Sala de Leitura e Estudo - sala central e 5 salas menores
Sala Multimídia e Vídeo Conferência
Casa de Vivências – espaço de confraternização
Rede Wifi (alojamento/administração)
Alojamento – 18 suítes e 25 quartos de uso coletivo
Casa de Hospedagem – 5 quartos coletivos
Cozinha Industrial e Refeitório
Lavanderia
Ambulatório
Ambientes de Sala de Estar c/ TV
Academia de ginástica, campo de futebol e de vôlei

Quantidade
9
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
1

Capacidade
335
202
30
70
15
10
62
35
200
N/A
160
18
180
N/A
N/A
N/A
N/A

Fonte: ICMBio, 2017.

De acordo com análise de aproveitamento da infraestrutura disponível, a ACADEBio vem
utilizando cerca de 25% de sua capacidade atual1. No entanto, ampliar a utilização envolve
investimentos e principalmente reforço no orçamento anual, o que se espera que seja realizada em
parceria com Organização Social por meio de contrato de gestão a partir do segundo semestre de 2022.

1

Ainda que a ACADEBio atenda integralmente as demandas de capacitação do ICMBio, em média isso
representou a oferta de 4 mil horas/aula por ano. No entanto, segundo cálculos realizados a partir da estrutura
disponível atual é possível ofertar cerca de 17 mil horas/aula por ano. Tal situação é a base principal das
projeções de ampliação da oferta educacional da ACADEBio.
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4. MERCADO
4.1

Foco de Atuação

Atualmente, a ACADEBio atende servidores próprios e de outros órgãos públicos,
principalmente, os que compõem o Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA), por meio de
cursos e disponibilização do espaço para cursos externos.
Os eventos considerados essencialmente de capacitação de servidores possuem previsão no
Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP) e são executados com recursos específicos, destinados
pelo Ministério da Economia para esse fim. Há eventos no PDP que recebem financiamento integral
ou parcial de outras instituições e ocorrem capacitações realizadas pelo ICMBio que não estão
previstas no Plano, as quais são integralmente financiadas por parceiros ou executadas a partir da
obtenção de recursos das áreas finalísticas.
Com o presente plano de sustentabilidade econômica, pretende-se ampliar seu escopo de
atuação e público-alvo, gerando novas fontes de receita, ao mesmo tempo em que se permite a
redução de custos para o ICMBio principalmente aqueles destinados à manutenção e gestão
administrativa da ACADEBio.
O conjunto formado pelas estruturas da ACADEBio inserida na ampla área da FLONA de
Ipanema, oferece também condições ideais para receber estudantes e grupos específicos (ex.
escoteiros) de variadas faixas etárias, organizados em iniciativas especialmente planejadas para este
fim, pois trata-se de ação sem antecedentes relevantes na experiência de atuação na ACADEBio. No
entanto, essa linha de atuação da ACADEBio pode desempenhar importante papel na ampliação de
mercado, ao mesmo tempo em que posiciona o ICMBio no contexto de formação de jovens futuros
profissionais.
4.2

Novos Serviços e Produtos

Como descrito acima, com o intuito de ampliar e contribuir com a formação e preparo de
pessoas no seu entorno e nacionalmente, a ACADEBio planeja ampliar seu público-alvo para além dos
servidores do ICMBio e funcionários públicos das esferas municipais, estaduais e federais, a sociedade
em geral, dedicando-se também em atender estudantes e profissionais da área ambiental na
sociedade de forma ampla.
Os critérios de definição do novo público-alvo estão relacionados à pertinência com os
objetivos da ACADEBio, análise de mercado e viabilidade econômica do plano de sustentabilidade
econômica. Dessa forma, o plano está orientado para atuação da ACADEBio em quatro frentes
principais (Figura 3).
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Figura 3: Produtos e serviços ACADEBio.
Educação
•Cursos Presenciais Abertos ao Público
•Cursos à Distância Abertos ao Público
•Hospedagem Acadêmica

Centros Nacionais de Pesquisa e Conservação
•CEPENE
•CEPSUL
•Hospedagem Acadêmica
Projetos Especiais
•Parcerias
•Eventos ICMBio/ACADEBio: congressos, seminários e oficinas
Fonte: Consultoria, 2021.

A frente de atuação da ACADEBio junto aos Centros Nacionais de Pesquisa e Conservação para
oferta de educação pode ser desenvolvida oportunamente com todos os Centros atualmente
instituídos. O destaque para CEPENE e CEPSUL se dá em razão da ampla estrutura disponível em
termos de salas de aula, auditórios e equipamentos disponíveis especificamente nestes dois Centros.
4.2.1

Educação

Apenas em 2019, foram ofertados mais de 1.000 cursos de graduação na área ambiental
(Agroecologia, Ecologia, Engenharia Ambiental e Sanitária, Gestão Ambiental e Saneamento
Ambiental) gerando um quantitativo de aproximadamente 24 mil estudantes formados nesse ano
(Gráfico 1) (MEC, 2020).
De acordo com o portal do MEC, existem quase 1.200 cursos de especialização presenciais
cadastrados na área ambiental, totalizando mais de 170 mil vagas. Com foco nos recém-formados e
profissionais que buscam especialização no setor, a ACADEBio pode desenvolver cursos voltados para
o ambiente corporativo e para fortalecer a gestão socioambiental no ambiente da produção.
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Gráfico 1: Número de alunos graduados na área ambiental2 (k), durante o período de 2016-2019.

Fonte: MEC, 2020.

A educação é foco da ACADEBio, está presente na missão e na visão orientando todas as
demais atividades da instituição. Dentre os serviços oferecidos estão àqueles relacionados mais
diretamente aos processos educativos e outros que podem assumir conotação educativa a depender
de sua concepção. Nesse sentido, com base na média de 4.155 horas/aula, o que representa cerca de
24% da sua capacidade total (considerando a possibilidade de que suas 9 salas sejam utilizadas durante
8 horas por dia, durante 240 dias no ano), sugere-se que a ACADEBio oferte 20% das horas não
utilizadas para o público geral, com uma margem3 de 40%, possibilitando um maior alcance e
disseminação de conhecimento, além de incrementos nas receitas. No primeiro ano do plano,
considera-se atingir 50% do potencial de crescimento estimado, dado que a OS terá recém assumido
o projeto e o mercado retomará gradativamente atividades presenciais pós-pandemia. A seguir uma
sugestão de cursos que poderão ser ofertados ao público na sociedade com interesse em conservação
e gestão ambiental (Tabela 2).

2

Inclui Agroecologia, Engenharia Ambiental, Engenharia Ambiental e Sanitária, Formação de Professor de Biologia, Gestão
Ambiental e Saneamento Ambiental.
3 Refere-se ao percentual adicionado aos custos totais para formação do preço final do curso. Representa o valor excedente
que será utilizado pela OS para investimentos e melhorias.
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Tabela 2: Opções de cursos4 com potencial para serem oferecidos ao Público Externo.
Curso

Tipo

Carga
Horária

Vagas
Abertas

Preço de
Venda (R$)

Gestão da Biodiversidade

Técnico/
Especialização

160

30

2.241,81

Gestão Socioambiental

Técnico/
Especialização

120

30

1.681,35

Geoprocessamento

Técnico/
Especialização

80

30

1.120,90

Gestão para Resultados em UC

Pós-graduação

360

25

9.307,29

Gestão Socioambiental

Pós-graduação

360

25

9.307,29

Licenciamento Ambiental para
Iniciativa Privada

Técnico/
Especialização

40

25

672,54

Resp. Socioambiental no Ambiente
da Produção

Técnico/
Especialização

40

25

672,54

Boas Práticas de Gestão Ambiental

Técnico/
Especialização

20

30

280,23

Aperfeiçoamento Professores EF e
EM

Técnico/
Especialização

10

30

140,11

Portfólio

Curso do PDP
abertos ao
público
externo

Novos cursos

Fonte: PDP e análise da consultoria, 2021.

A partir desse contexto sugere-se a ACADEBio e a OS, os seguintes produtos e serviços no
âmbito da oferta de cursos.
4.2.1.1 Cursos presenciais abertos ao público
Lato Sensu
•
Pós-Graduação em Gestão para Resultados em Unidades de Conservação: capacitação
em sistema de gestão que prioriza o resultado na organização, ao invés de processos.
•
Pós-Graduação em Gestão Socioambiental: especialização com 3 linhas temáticas:
Educação Ambiental na Gestão Pública da Biodiversidade, Participação Social na Gestão da
Biodiversidade e Gestão de Conflitos Socioambientais.
•

Pós-Graduação em Políticas Públicas de Implementação de Manejo Integrado do Fogo.

Strictu senso

4

Esta tabela não implica na oferta objetivas destes cursos especificamente, no entanto é importância para
mensurar as estimativas de receitas e margens econômicas da ACADEBio.
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•
Gestão da Biodiversidade: capacitação sobre gestão ambiental, relacionamento com a
sociedade e pesquisa.
•
Gestão Socioambiental: formação de gestores e atores chaves para atuação consciente
em relação ao entorno socioambiental da empresa.
•
Geoprocessamento: utilização de ferramentas de geoprocessamento, desde navegação
e GPS até operação de sistemas de informação geográficas.
•
Licenciamento Ambiental para a Iniciativa Privada: capacitação sobre normas e
procedimentos a serem cumpridos pelas empresas.
•
Responsabilidade Socioambiental no Ambiente da Produção: utilização de ferramentas
e indicadores para implantação da responsabilidade socioambiental no setor corporativo
•
Boas Práticas de Gestão Ambiental: conscientização da população em geral sobre a
gestão ambiental, descarte correto e ações individuais que podem gerar impacto ambiental.
•
Aperfeiçoamento de Professores do Ensino Fundamental e do Ensino Médio: atualização
de professores da área biológica e correlatas.
4.2.1.2 Cursos a distância abertos ao público
Além de oferecer diretamente ao público, o Ensino a distância da ACADEBio, poderá operar
em rede com os Centros de Pesquisa através da plataforma Teams e a plataforma AVA do ICMBio. Com
a ferramenta é possível oferecer plataforma online de ensino integrando alunos presenciais e à
distância simultaneamente. Além de fornecer material complementar aos cursos presenciais, sugerese o desenvolvimento de cursos híbridos, com conteúdo online e vivências presenciais, o que dinamiza
o formato e aproveita o espaço existente da FLONA e dos Centros de Pesquisa; bem como cursos
inteiramente à distância, permitindo o alcance de público de outras regiões ou com menor flexibilidade
de horário. Nesse contexto, sugerem-se duas categorias de cursos:
•
Cursos pagos: formatados de acordo com as ferramentas digitais passíveis para cada
temática, podendo se utilizar de conteúdos e atividades assíncronas formatadas por exemplo, em
modo de livros (Moodle) ou videoaulas gravadas, como também pode-se utilizar de aulas e atividades
síncronas estruturadas por meio de ferramentas de videoconferências (Teams, Zoom, Google Meet,
etc.) e acompanhados por tutor. O aluno paga pelo curso completo e recebe certificado de conclusão
do curso. Além do benefício de geração de caixa, tem-se a divulgação da ACADEBio enquanto Centro
de Educação do ICMBio potencializando os demais serviços ofertados.
•
Cursos gratuitos com certificados pagos: estruturados com carga horária menor do que
a dos cursos pagos, sendo estes totalmente autoinstrucionais (sem acompanhamento de tutor ou
monitor). A oferta é gratuita para livre inscrição e conclusão. Nos casos de emissão de certificado, a
proposta desse plano está baseada na cobrança de uma taxa de R$ 65,00.
Para o cálculo da receita incremental com cursos à distância, considerou-se que, em 2024, a
ACADEBio terá o mesmo número de alunos inscritos em 2020 em cursos pagos e um aumento de 25%
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ao ano nos próximos anos. Adicionalmente, considera-se que 20% dos graduados em cursos EAD no
setor ambiental entre 2016 e 2019 farão cursos gratuitos em 2024, sendo que 15% desses alunos
comprarão um certificado. Em 2022 e 2023, se alcançará 10% e 50% desses valores, considerando o
desenvolvimento gradual do plano de implementação, sob gestão da Organização Social contratada.
4.2.1.3 Hospedagem Acadêmica
Alunos de outras regiões podem optar por hospedarem-se no complexo durante o período do
curso que estão matriculados. Essa é uma opção atraente para muitos estudantes que não precisariam
se deslocar do hotel até o local do curso.
Em condições regulares5 de operação, a ACADEBio recebeu em média 2.330 alunos por ano
que se hospedaram em suas estruturas. Para cálculo da receita potencial com esse serviço, considerase um aumento de 5% ao ano desse número (partindo do princípio de 2.447 alunos hospedados no
ano 1)6, com valor da diária começando em R$ 92 no primeiro ano por leito7 (considerando a média de
R$ 184 por quarto em hotéis próximos) e estadia de cinco noites. Ainda se considera que 20% dos
cursos de EaD vão ter um componente presencial, como uma vivência ou encontro de encerramento,
que incluirá hospedagem com duração de 5 dias. Em 2022, assume-se 50% do potencial total de
faturamento, considerando a adaptação e implantação gradual do plano pela OS.
4.3

Serviços em parceria com Centros de Pesquisas

O ICMBio também realiza a gestão de 14 Centros de Pesquisa que possuem, em alguns casos,
espaços destinados a atividades educativas. Esses espaços trazem um grande diferencial para a
ACADEBio, por estarem situados em diferentes regiões e biomas do Brasil, podendo complementar o
catálogo de cursos oferecidos e propiciar a disseminação de conhecimento necessário para a
conservação desses territórios e suas biodiversidades. Os Centros podem estabelecer uma importante
rede de colaboração com a ACADEBio de expressivo potencial para disseminação e realização conjunta
de cursos na área de conservação ambiental.
Os dois centros que atualmente estão mais preparados para esse tipo de parceria são o Centro
Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Marinha do Nordeste (CEPENE), em
Tamandaré/PE; e o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Marinha do Sul
(CEPESUL), em Itajaí/SC. Isso não elimina o potencial desenvolvimento de uma ampla rede articulada
entre a ACADEBio e os centros de pesquisa para o desenvolvimento de ações conjuntas de educação.
Considera-se bastante expressivo potencial operacional de uma rede articulada entre os Centros e a
ACADEBio. Adicionalmente, em se cumprindo as metas de receitas e custos, estão previstos saldos
orçamentários que poderão ser destinados ao investimento de infraestrutura e equipamentos tanto
na sede da ACADEBio quanto nos centros de pesquisa, a depender do processo de planejamento
conjunto.

5

Fora do período de pandemia e/ou redução orçamentária mandatória.
Ano 1: capacidade total de 47 pessoas/dia.
7 Em decorrência da pandemia decorrente do Coronavírus, no ano de 2022, os quartos serão utilizados individualmente no
ano 2022. Nos anos posteriores, quando esperasse um retorno a normalidade, os quartos voltarão a utilizar sua capacidade
total, para acomodar até 4 pessoas.
6
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4.3.1

CEPENE – Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Marinha do
Nordeste

Desenvolve atividades de formação relacionadas à pesquisa e conservação de ambientes
costeiros e marítimos, monitorando a biodiversidade marinha e espécies marinhas protegidas. Além
das atividades de conservação e manejo da biodiversidade, desenvolvem parcerias com universidades
e secretarias do meio ambiente, além de sediar eventos e ceder seu espaço para comunidade local.
Possui estrutura composta por 1 auditório com capacidade para 100 pessoas, 4 salas de aula
para 30 alunos, 1 sala de reunião e 1 salão, além de 14 apartamentos para 4 pessoas cada, equipados
com ar-condicionado, banheiro e frigobar.
4.3.2

CEPESUL – Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Marinha do Sul

Localizado no centro de Itajaí-SC, desenvolve atividades de pesquisa sobre conservação da
biodiversidade costeiro-marinha, monitoramento da biodiversidade associada a atividades antrópicas
e à avaliação do estado de conservação das espécies da fauna marinha, além de elaborar Planos de
Ação Nacionais para Conservação de Espécies Ameaçadas. Ainda ministra cursos de curta duração e
palestras e disponibiliza seu espaço para palestras de cunho ambiental de outras instituições. Estimase que o centro utilize até 20% da sua capacidade horária para ministrar cursos. Existe potencial para
implantação de curso de especialização com foco em biodiversidade e conservação marinha, com o
diferencial de possibilitar a utilização do Navio de Pesquisa “Soloncy Moura” como navio-escola.
A sua estrutura é composta por 4 prédios, em uma área total de 6.000 m2, incluindo auditório
para 60 pessoas, 2 salas de apoio, laboratório, coleção biológica e biblioteca. O CEPSUL conta com uma
equipe8 de aproximadamente 35 pessoas, entre Analistas e Técnicos Ambientais, Técnicos
Administrativos, Pesquisadores Associados (bolsistas CNPq, GEF-Mar, GEF-Espécies) e terceirizados.
Da mesma forma que se estimou a oferta de cursos presenciais da ACADEBio, calcula-se que
os Centros de Pesquisa possam oferecer 20% das suas horas não utilizadas para o público geral, com
uma margem de 40%, iniciando em 2023.
4.4

Projetos Especiais

4.4.1

Parcerias

Parcerias com outras instituições já ocorrem atualmente, no entanto, podem ser
significativamente ampliadas a partir da gestão realizada pela Organização Social. Nesse sentido,
pretende-se estabelecer programas voltados especificamente para as necessidades de instituições
públicas e privadas com interface na agenda de conservação ambiental, assim como oferecer vagas
para alunos por ele designado nos cursos já oferecidos pela ACADEBio, gerando novas fontes de
receitas.
No relatório GEF-MAR de 2018 e 2019 estão apresentadas diversas iniciativas relacionadas à
processos educacionais e de capacitação. Iniciativas lideradas pela DIMAN, DIBio e IUP resultaram em
8

Ver em www.icmbio.gov.br/cepsul/quem-somos.html (acessado em junho de 2021).
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mais de 800 mil reais em 2018 e chegaram a atingir o montante de 2,8 milhões de reais em 2019,
voltados para área de pesquisa, desenvolvimento de conteúdo e formação profissional.
Dentre os possíveis parceiros nacionais, também se destacam o Serviço Florestal Brasileiro
(SFB), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Agência
Nacional de Águas (ANA), entre outros órgãos públicos municipais, estaduais ou federais, bem como
empresas privadas que tenha interesse em patrocinar seus funcionários nos cursos oferecidos pela
ACADEBio. O mesmo tipo de acordo pode ser feito com provedores de bolsas de estudos internacionais
e financiadores de projetos, tais como GIZ, KFW, USAID, JICA.

Além desse modelo, é possível o desenvolvimento conjunto de cursos com
universidades públicas, que auxiliam na divulgação, além de propiciar troca entre professores
e estimular pesquisa. Nesse sentido, o ICMBio estabeleceu parceria com a Fundação de
Desenvolvimento da Pesquisa - FUNDEP, instituição que atua como fundação de apoio do
Instituto na implementação de projetos relacionados aos seguintes eixos temáticos: I ensino; II - pesquisa; III - extensão; IV - desenvolvimento institucional; V - desenvolvimento
científico ou tecnológico; e VII - estímulo à inovação.
Diante desse quadro, o plano de sustentabilidade estimou conservadoramente para o
segundo ano de gestão da OS (2023) o montante acima de 600 mil reais, passando para cerca
de 1 milhão de reais em 2025 e evoluindo até cerca de 2 milhões em 2031. O plano estimou
que é possível planejar uma captação de aproximadamente 14 milhões de reais em projetos
especiais no período de 2022 a 2031.
4.4.2

Eventos ICMBio/ ACADEBio

Importante segmento de atividades relacionadas à mobilização social, sensibilização,
posicionamento institucional, divulgação dos cursos e ampliação do uso da infraestrutura.
Esta iniciativa tem grande potencial tanto para desenvolver novas alternativas de receitas,
quanto de atuar de forma contundente na agenda política e tecnológica voltada a conservação
no Brasil. Trata-se de segmento de atuação que nasce obrigatoriamente articulado com outras
organizações do governo federal, assim como ONGs e empresas privadas. Nesse sentido, a
definição dos produtos deste segmento deveriam ser objeto de consulta e mobilização com
demais atores potencialmente interessados no tema. Em uma primeira análise (discutidas na
primeira versão deste plano) sem a pretensão de apresentar uma lista exaustiva, foi elencado
três opções de eventos que representariam um avanço no contexto de debate em torno da
conservação no Brasil e América Latina, são eles:
•

Congresso Latino-Americano de Gestão de Áreas Protegidas – Com proposta
periodicidade bianual, deverá reunir as melhores práticas, realizadas pelos atores
relevantes da agenda de gestão de unidades de conservação, para a consolidação e
disseminação das melhores práticas no contexto da América Latina.
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•

Seminário nacional de tecnologias para conservação ambiental – O evento anual tem
como foco conhecer e difundir os avanços tecnológicos relacionados ao tema da gestão
de unidades de conservação e apoio as atividades de conservação da biodiversidade.

•

Oficinas ACADEBio de inovação para gestão de áreas protegidas – Evento de caráter
aberto para desenvolver, disseminar e oferecer oficinas voltadas para a proteção
ambiental no Brasil.

5. PLANEJAMENTO FINANCEIRO
5.1 Custos Fixos e Variáveis
A estrutura de custos e despesas da ACADEBio atualmente está dividida nos grupos (i)
Educação Corporativa, (ii) Contratos Fixos, (iii) Diárias e Passagens (SDCP), (iv) Despesas Eventuais e (v)
Outras Despesas. A previsão orçamentária da “educação coorporativa” (repasses diretos para
execução do PDI) para 2022 é de 0,9 milhões de reais, e para o grupo de contas “contratos fixos” na
ordem de 3,6 milhões. A partir desta base de valores, projeta-se aumento dos custos em 5% ao ano,
(conforme pode ser visto na linha Custos PDP da tabela 3), ainda que os repasses ICMBio
(demonstrados na tabela 6 de receitas) tem projeção de reduzir a uma taxa de 5% ao ano.
Os custos para a realização de “projetos especiais” foram arbitrados em 85% da receita relativa
aos projetos especiais, e “congresso” estimou-se em 80%, também da receita estimada para a
realização desse serviço. Os custos de comunicação foram definidos como 5% da receita bruta total
anual.
Tabela 3: Custos fixos e variáveis da ACADEBio, 2022-2031 (R$ x 1.000).

Custos Fixo
Custos PDP
Custeio da unidade
Equipe Cursos Presenciais
Equipe Cursos Virtuais
Subtotal
Custos Variável
Custo Professores e Coord
Manutenção Cursos e Plataforma EAD
Projetos Especiais
Congresso
Comunicação
Subtotal
TOTAL CUSTOS

2022
900
3.663
600
5.163
2022
330
330
5.493

2023
945
3.846
630
674
6.095
2023
661
411
235
299
1.606
7.701

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
992 1.042 1.094 1.149 1.206 1.266 1.330 1.396
4.038 4.240 4.452 4.675 4.908 5.154 5.411 5.682
662
695
729
766
804
844
886
931
800
863
907
952
999 1.049 1.102 1.157
6.492 6.840 7.182 7.541 7.918 8.314 8.730 9.166
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
1.101 1.366 1.576 1.655 1.738 1.825 1.916 2.012
453
496
538
581
624
666
709
751
470
784 1.176 1.764 1.764 1.764 1.764 1.764
160
240
320
320
504
597
644
712
749
788
790
833
2.529 3.403 3.935 2.716 4.875 5.363 5.178 5.680
9.021 10.243 11.117 10.257 12.793 13.677 13.908 14.847

Fonte: Projeções elaboradas pela consultoria, 2021.
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5.2

Previsão orçamentária para ampliação da equipe.

A tabela 4 apresenta as projeções referentes à equipe adicional necessária à ampliação e
consolidação do novo escopo de atuação e atendimento da ACADEBio.
Tabela 4: Equipe adicional.
Serviço/Produto

Cursos Presenciais

Profissional

Quantidade

Valor Ano (x R$ 1.000)

Diretor Acadêmico

1

244,8

Gerente Administrativo

1

163,2

Assist. Administrativo

2

102,0

Pedagoga Sênior

1

90,0

Gerente de Projetos

1

120,0

Técnico Moodle

2

126,0

Analista TI

3

210,6

Pedagoga

3

216,0

Webdesigner

2

126,0

EAD

Hospedagem

Suporte TI

2

64,8

Recepcionistas

2

71,2

Gerente

1

61,2

Camareira

2

61,2

Técnico de Manutenção
TOTAL

1

20,4

24

1.677,4

Fonte: Pesquisa de mercado, 2021.

5.3

Fontes atuais de receita.

Como a ACADEBio opera a partir da demanda corporativa do ICMBio, suas receitas são
basicamente para cobrir os custos de sua oferta educacional.
Tabela 5: Valores e fontes financeiras da ACADEBio.
Fontes de Recursos ACADEBio

2018

2019

2020

Receitas PDP (fonte ICMBio)

1.733.616,59

1.474.471,96

98.765,32

Receitas para manutenção da unidade
(fonte ICMBio)

3.472.873,48

3.928.407,40

3.662.704,31

Fonte: ICMBio, 2021.

5.4

Receitas Projetadas

As receitas projetadas (tabela 6) incluem aquelas provenientes do público em geral e de
instituições públicas e privadas clientes da ACADEBio. Os recursos provenientes do ICMBio (PDP e
contrato de manutenção da unidade) tem uma redução linear de 5% ao ano até 2031. As receitas de
“cursos presenciais” foram definidas a partir do volume de oferta de 37 cursos, 79 e 93 para os anos
de 2023, 2024 e 2025, respectivamente, onde a taxa de ocupação foi definida como sendo de 80% da
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capacidade de oferta. Os valores foram definidos por rateio de custos fixos em relação definidos a
partir do custo fixo da hora-aula ofertada, adicionado os custos variáveis de cada curso e aplicado uma
margem bruta de 140%. Para o ano de 2022 foi estabelecido uma redução da meta de faturamento
em 50%, em consideração as previsões do cronograma para estabelecimento do contrato de gestão.
Para a definição de receita proveniente dos “cursos virtuais”, considerou-se duas categorias
de alunos: alunos com mensalidade para cursos de média e longa duração; e cursos de livre acesso,
com cobrança para emissão do certificado. A partir dessa consideração, foram estimadas metas para
quantidade de alunos mensalistas e metas para alunos solicitantes de certificado.
Para os “cursos remotos” foram identificados os custos fixos (custos fixos rateados pelas horasaula ofertada em cada curso – 360 horas-aula) e variáveis (representada pela dedicação dos
professores e aplicada a margem bruta (140% sobre os custos)). Com base neste racional, foi projetado
a meta de 4 cursos ao ano com ocupação completa (950 mil reais de faturamento), para a partir de
então estabelecer uma gradação de crescimento a partir de 2022, onde, neste ano, o faturamento
representa 50% da meta; 2023 representa 70% da meta, a partir de quando o crescimento ocorre de
forma orgânica a taxa de 5% ao ano.
O faturamento em torno da “hospedagem acadêmica” foi definido tendo o valor das diárias
de 92 reais por noite, com uma hospedagem média de 5 noites para um total de alunos previstos para
os cursos presenciais (2.447 alunos), somados aos alunos mistos (virtuais e presenciais – 123 alunos)
representando 10% de todos os alunos dessa categoria em 2023, passando a 20% da categoria a partir
de 2024 (245 alunos). A partir de 2024 o crescimento passa a ser orgânico a taxa de 5% ao ano.
As receitas provenientes dos “cursos e hospedagem em centros de pesquisas” foram definidas
a partir de uma análise das horas-aula ministradas (762 horas-aula) versus horas-aula potenciais (9.600
horas-aula), onde a meta estabelece como sendo de 20% da diferença entre os dois valores (1.767
horas-aula), o que representa 44 cursos de 40 horas-aula ao ano. A meta para 2023 é de 80% deste
potencial, e cresce a uma taxa de 5% ao ano a parti de 2023. Receitas de “congresso” e “projetos
especiais” deixam, enquanto meta, uma margem bruta de 205 e 15% respectivamente. O
detalhamento da dinâmica de custos e receitas podem ser verificadas parcialmente no anexo 1 e de
forma completa no arquivo Excel que acompanha este estudo.
Tabela 6: Receitas projetadas (R$ x 1.000).

Descrição da receita
Receitas contrato PDP (fonte ICMBio)
Receitas contrato manutenção (fonte ICMBio)
Cursos Presenciais
Cursos Remotos

2022
900
3.663
575
475

2023
855
3.480
1.150
665

2024
812
3.306
1.956
698

2025
772
3.140
2.420
733

2026
733
2.983
2.566
770

Cursos Virtuais
Hospedagem Acadêmica
Curso e Hospedagem Centro de Pesquisa
Congresso
Projetos Especiais/ Outros Eventos
Total

135
677 1.354 1.693 2.116 2.243 2.378 2.520 2.672 2.832
236 1.182 1.365 1.607 1.703 1.806 1.914 2.029 2.151 2.280
1.418 1.504 1.594 1.689 1.791 1.898 2.012 2.133 2.261
200
300
400
400
646
738
922 1.384 2.075 2.075 2.075 2.075 2.075
5.985 10.073 11.932 12.882 14.244 14.981 15.767 15.796 16.668 16.787
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2027
696
2.834
2.720
816

2028
662
2.692
2.883
865

2029
629
2.558
3.056
917

2030
597
2.430
3.239
972

2031
567
2.308
3.433
1.030
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Fonte: Projeções elaboradas pela Consultoria, 2021.

5.5

Necessidade de Investimento
Conforme apresentado na tabela 7, projeta-se um investimento de 21,7 milhões de reais ao

longo do período de 2022 a 2031. Os recursos para investimentos serão oriundos de receitas
operacionais próprias da ACADEBio a partir do modelo de gestão compartilhada com a Organização
Social.
Tabela 7: Necessidade de investimento ACADEBio (R$ x 1.000).
DESCRIÇÃO

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

I- EAD

-853

-853

-853

-853

-853

-853

-853

-853

-502

-502

Transposição de conteúdos produzidos para as
plataformas de ensino-aprendizagem

-432

-432

-432

-432

-432

-432

-432

-432

-216

-216

Atualização de cursos existentes

-203

-203

-203

-203

-203

-203

-203

-203

-203

-203

Desenvolvimento de vídeo-aulas (Roteirização, Produção
e Edição de Vídeos)

0

-63

-373

-745 -1.096 -1.477 -2.090

-2.431

-2.642

-2.941

Desenvolvimento de novos cursos

0

-63

-373

-745 -1.096 -1.477 -2.090

-2.431

-2.642

-2.941

-916 -1.226 -1.598 -1.949 -2.330 -2.942

-3.284

-3.144

-3.443

II - Infraestrutura

-853

Conectividade, equipamentos de TI e atualização
Plataformas

-

II - Investimento fixo total (I+II)

- -

III - Capital de Giro

- 1.104

TOTAL

- 1.422 -

240 -

- 853 -

63 -

373 -

745 - 1.096 - 1.477 - 2.090 - 2.431

916 - 1.226 - 1.598 - 1.949 - 2.330 - 2.942 - 3.284
-

-

-

-

-

-

-

745 - 2.288 - 3.528 - 5.202 - 7.088 - 9.626 - 11.412 - 12.351 - 13.930

Fonte: Projeções elaboradas pela Consultoria, 2021.

6. ANÁLISE FINANCEIRA
A partir das projeções estabelecidas para custos, receitas, margens e volume de oferta de
cursos no mercado de EaD, cursos remotos, cursos presenciais e mistos, os resultados de fluxo de caixa
apresentam-se expressivamente positivos, tal como é possível visualizar na tabela 8. Segundo
projeções o empreendimento tem um valor presente líquido (VPL) de cerca de 11 milhões de reais
(considerando uma taxa de remuneração do capital de 12% ao ano no período), ainda que os repasses
do ICMBio para formação caiam de 4,5 milhões de reais (2022) para pouco cerca de 2,8 milhões de
reais em 2031, ainda que mantenha o volume de capacitação aos seus funcionários. Essa medida
representa uma economia de cerca de 9 milhões de reais para o ICMBio no período, se tomarmos
como linha de base os repasses previstos para 2022, que já serão cerca de 30% menor do que a média
dos últimos 7 anos.
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Tabela 8: Fluxo de caixa projetado.

Ano
Saldo Inicial de Caixa
(+) Repasses ICMBio
(+) FAT bruto
(-) Custos e despesas
(-) Tributos Lucro Presumido*
Resultado do Período
(-) Investimentos
Saldo Final de Caixa
Resultado Acumulado

2022
0
4.563
1.422
-5.493
-74
418
-1.104
-686
418

2023
-435
4.335
5.739
-7.701
-304
2.068
-916
717
2.486

2024
717
4.118
7.814
-9.021
-432
2.479
-1.226
1.971
4.965

2025
2026
1.971 2.717
4.118 3.716
8.970 10.528
-10.243 -11.117
-501
-587
2.344 2.540
-1.598 -1.949
2.717 3.308
7.309 9.849

2027
2028
3.308 5.059
3.531 3.354
11.451 12.413
-10.257 -12.793
-643
-697
4.081 2.278
-2.330 -2.942
5.059 4.394
13.930 16.208

2029
4.394
3.186
12.609
-13.677
-712
1.407
-3.284
2.517
17.615

2030 2031
2.517
1.367
3.027
2.876
13.641 13.911
-13.908 -14.847
-766
-785
1.994
1.156
-3.144 -3.443
1.367
-920
19.609 20.765

Fonte: Projeções elaboradas pela Consultoria, 2021.

A necessidade de capital de giro foi estabelecida como sendo 20% superior ao período de pior
posição dos resultados, estimado em 920 mil reais, atingindo um valor de 1,1 milhões de reais.
Tabela 9: DRE Projeta do ACADEBio.

Ano
Receita Operacional Bruta
(-) Tributos sobre faturamento*
(=) Receita Operacional Líquida
(-) Custo do Serviço Prestado
(=) Lucro Operacional Bruto
(-) Despesas Administrativas
(=) Resultado da Atividade

-

2022 2023
5.985 10.073
518 - 871 5.467 9.202
4.837 - 6.714 630 2.488
656 - 988 26 1.500

2024
11.932
1.032 10.900
7.794 3.106
1.227 1.879

2025
2026 2027 2028 2029 2030 2031
13.088 14.244 14.981 15.767 15.796 16.668 16.787
1.132 - 1.232 - 1.296 - 1.364 - 1.366 - 1.442 - 1.452
11.955 13.012 13.685 14.403 14.429 15.227 15.335
8.887 - 9.676 - 10.944 - 11.165 - 11.966 - 12.149 - 12.996
3.069
3.337 2.741 3.239 2.463 3.077 2.339
1.356 - 1.441 - 1.549 - 1.628 - 1.711 - 1.759 - 1.851
1.713
1.895 1.192 1.611
752 1.318
488

Nota: tributo sobre faturamento: PIS (0,65%) + ISS (5%)
Rateio entre custos e despesas considera média histórica entre os anos de 2018 a 2020.

Fonte: Projeções Consultoria, 2021.

Ainda que necessite de investimentos iniciais e capital de giro relativamente expressivos
considerando o modelo de contrato de gestão com uma OS, a análise financeira aponta para plena
viabilidade. Isso se deve ao fato da futura gestão via Organização Social iniciar os trabalhos em
continuidade a um volume considerável de atividades de educação, e utilizar esta conjuntura como
plataforma para expandir à novos públicos beneficiários. No gráfico 2 estão projetadas a relação entre
a receita anual em comparação com os custos e com a previsão de investimentos.
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2023

2024

2026

2029

3.443

3.144

3.284

2.942
2028

13.908

15.796
13.677

15.767
2.330

2027

16.668

Investimento OS

12.793

14.981
1.949

1.598
2025

10.257

11.117

12.882
1.226

916

853

10.243

11.932
9.021

10.073
7.701

5.985
5.493
2022

Custo + despesas
14.244

Receitas total

16.787
14.847

Gráfico 2: Projeções de receitas total, custos e despesas e investimentos da OS (R$ x 1.000).

2030

2031

Em conformidade com as diretrizes para elaboração do plano, as projeções indicam
(gráfico 3) uma redução gradativa (nominal) dos valores repassados pelo ICMBio, saindo de
4,5 milhões em 2022 para 2,8 milhões em 2031. Nesse mesmo período a Organização Social
evolui sua receita própria de 1,4 milhões em 2022 para mais de 13,9 milhões de reais em 2031.
Gráfico 3: Receitas fonte ICMBio, Investimentos OS e Receitas Externas (R$ x 1.000).

13.911

13.641

12.609

12.413

11.451

3.186
3.284

3.027
3.144

2.876
3.443

2025

3.354
2.942

2024

3.531
2.330

1.598

3.912
1.226

2023

Receitas externas (adicionais)

3.716
1.949

8.970

7.814
4.118

5.739
916

4.335

4.563
853
1.422
2022

Investimento OS

10.528

Receitas fonte ICMBio (PDP + Manutenção Unidade)

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Fonte: consultoria.

No gráfico 4 está apresentado a evolução da receita total projetada em comparação com o
aporte de recursos financeiros do ICMBio em percentual de participação do montante anual. A
participação do ICMBio no montante de receitas projetadas, reduz de 76% para 17% no final do
período (2031), gerando economia significativa para os recursos financeiros públicos.
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Gráfico 4: Receita total projetada (R$ x 1000) versus percentual das receitas provenientes do ICMBio.
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2026

Receitas total

2027
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2029
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Fonte ICMBio %

Fonte: consultoria.

7. MODELO DE GESTÃO
O novo modelo de gestão da ACADEBio está apresentado no documento “Proposta de novo
modelo de gestão9” elaborado em 2017, no âmbito do Projeto Consolidação do Sistema Nacional de
Unidades de Conservação - SNUC/LifeWeb, coordenado pelo MMA em parceria com a Cooperação
Alemã (BMUB/GIZ/GOPA/KfW).
De forma concisa, a Figura 4 procura esclarecer as diferenças de funções entre as partes
envolvidas, considerando a gestão via Organização da Sociedade Civil, entidade provada sem fins
lucrativos (OS). Neste modelo, o sistema de gestão permite a oferta de produtos e serviços ao público
externo de forma ágil e eficiente para gerar arrecadação de recursos financeiros voltados diretamente
para a manutenção e ampliação da ACADEBio.

9

Entregue ao ICMBio em junho de 2017.
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Figura 4 – Modelo de gestão da ACADEBio.
ICMBio
•Estabelece diretrizes,
planos de trabalho, metas,
prazos e critérios de
avaliação
•Cede recursos humanos
(equipe ICMBio dedicada a
ACADEBio) e financeiros,
além do espaço físico
•Demanda processos
educativos e de formação
•Realiza o monitoramento e
fiscalização do contrato
com OS

OS/ ACADEBio
•Realiza a gestão
operacional, implantando
o planejamento estratégico
•Executa as ações de
capacitação
•Busca fontes de receita
externa (convênios,
parcerias, venda de
serviços)
•Contrata recursos
humanos adicionais
•Gerencia fontes de
receitas

Fonte: Consultoria, 2017.

Com base no plano de sustentabilidade financeira, a ACADEBio poderá aumentar o seu
faturamento em aproximadamente 14.5 milhões de reais até 2031. Trata-se de um processo amparado
na ampliação do aproveitamento das instalações, equipamentos e estruturas disponíveis no
diferenciado conjunto formado pela ação integrada entre ACADEBio e FLONA de Ipanema. Além disso,
o potencial de crescimento do faturamento se dá pela oferta de novos produtos e serviços voltados
para o público externo pagante e/ou beneficiário por bolsas de estudos.
Em razão do modelo de gestão estar baseado em contrato de gestão com OS sem-fins
lucrativos, todo o excedente de recursos provenientes do superávit operacional da organização ao
longo do período analisado, poderá por força de contrato, ser usado para reduzir os aportes anuais do
ICMBio, sem que se reduza a quantidade e qualidade dos serviços destinados aos seus colaboradores
diretos. No plano, considera-se redução linear de 3% ao ano nos gastos do ICMBio com manutenção
da ACADEBio a partir do 3º ano. No plano, considera-se que 15% do resultado positivo do ano será
reinvestido em conectividade, equipamentos de TI, atualizações/ melhorias nas plataformas EAD e
melhorias nas salas da ACADEBio. Além disso, o excedente gerado poderá ser aplicado em um fundo
de investimento, voltado para a melhoria contínua dos processos e estrutura da ACADEBio. As decisões
relacionadas com a utilização desse dinheiro serão efetuadas por um comitê composto por membros
do ICMBio e da OS.
Este plano de sustentabilidade financeira apresenta claras evidências de viabilidade. Os
elementos que compõem o cenário otimista estão relacionados a três aspectos principais: (i)
Excepcional e diferenciada infraestrutura ofertada pela conjunto ACADEBio/FLONA de
Ipanema/Centros de pesquisa ICMBio; (ii) Localização previlegiada em local de fácil acesso a partir da
região metropolitana de São Paulo; (iii) experiência acumulada pela equipe do ICMBio dedicada a
gestão da ACADEBio que consolida conhecimentos necessários para colaborar de forma determinante
na ampliação da ACADEBio reenquadrada no modelo de gestão via OS. A este último ponto, soma-se
a profusão de mestres e doutores que conciliam teoria e prática de forma equilibrada e possibilitam
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um contexto de aprendizado diferenciado em relação às demais opções de especialização e pósgraduação.
O conjunto estratégico apresentado neste documento, tem o potencial de combinar ampliação
da oferta de ensino e melhoria da qualidade com redução de custo para o Estado Brasileiro.
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ANEXO 1 - Memória de Cálculo Receitas

Cursos Presenciais
Assumptions
Hora Aula Professor (PDP 2020)
Hora Coordenador (PDP 2020)
Capacidade Hora Aula Ministradas Ano
Estimativa Horas Ministradas 2020
Previsão Aumento Horas Ministradas ACADEBio
Custo Fixo
Margem

137
164
17.280
4.155
5,0%
3.033.192
140%

24%

2020

2022

Horas Ministradas ACADEBio
Horas Ministradas Extras (~20% do gap)
Faturamento Extra (80% das vagas ofertadas)

4.155

4.155
R$

2023

2024

4.363
2625
1.150.371,80 R$

4.581
4683
1.955.543,33 R$

2025
4.810
6287
2.420.361,00

Nota: implantação parcial no primeiro ano (50% do potencial do faturamento do Ano 2)
*considera capacidade de 8 horas diárias, 240 dias por ano em 9 salas
Fonte: Projeções Consultoria.

Sugestão de Portfólio de Cursos
Propostas de Cursos a serem propostos no PDP e adaptados
para público externo

Carga Horária

#Vagas

Custo Professor

- Gestão da Biodiversidade
160
- Gestão Sócio-Ambiental
120
- Geoprocessamento
80
- Pós Graduação em Gestão para Resultados em UC
360
- Pós Graduação em Gestão Socioambiental
360
- Pós-Graduação em Politicas Publicas de Implementação de Manejo Integrado do Fogo
360
Outros Cursos Público Externo
- Licenciamento Ambiental para Iniciativa Privada
40
- Responsabilidade socioambiental no ambiente da
produção
40
- Boas Práticas de Gestão Ambiental
20
- Curso de Aperfeiçoamento Professores EM e EF
10

30
30
30
25
25
25

21.841,60
16.381,20
10.920,80
49.143,60
49.143,60
49.143,60

25
25
30
30

Custo Coord e Orientacao

Faturamento
Unitário

Custo Fixo

Preço de Venda

Valor hora aula aluno

28.085,11
21.063,83
14.042,55
63.191,50
63.191,50
63.191,50

69.897,39
52.423,04
34.948,70
246.330,27
246.330,27
246.330,27

2.329,91
1.747,43
1.164,96
9.853,21
9.853,21
9.853,21

14,56
14,56
14,56
27,37
27,37
27,37

5.460,40

7.021,28

17.474,35

698,97

17,47

5.460,40
2.730,20
1.365,10

7.021,28
3.510,64
1.755,32

17.474,35
8.737,17
4.368,59

698,97
291,24
145,62

17,47
14,56
14,56

63.615,10
63.615,10
63.615,10

Fonte: Projeções Consultoria.
Curso Virtual
% alunos 2020
Total

R$

2022
10%
135.429,23 R$

# Alunos Mensalidade
# Alunos Certificado

2023
50%
677.146,13 R$

122,6
103

2024
100%
1.354.292,25 R$

613
515

Valor Certificado
Valor Mensalidade
# horas Curso Mensalidade
Valor Hora Mensalidade
Alunos Graduados na Área Ambiental (16-19)
Alunos Graduados na Área Ambiental - Virtual
(16-19)
Crescimento Anual

1226
1031
R$
R$

2025
1.692.865,31

2026
R$ 2.116.081,64

1533
1288

1916
1610

65,00
1.050,00
70
15,00
106.656

R$

34.355
25%

Nota: implantação parcial nos 2 primeiros anos (30% e 60% do potencial de faturamento anual)
Fonte: Projeções Consultoria.
Cursos Ensino Remoto
Assumptions
Hora Aula Professor (PDP 2020)
Hora Coordenador (PDP 2020)
Capacidade Hora Aula Ministradas Ano (PDP)
Estimativa Horas Ministradas 2020
Previsão Aumento Horas Ministradas ACADEBio
Custo Fixo
Margem

137
164
9.600
1.920
5,0%
3.033.192
140%
Ano 1

Horas Ministradas Extras (~20% do gap)
Faturamento Extra (50% das vagas ofertadas)R$

1500
475.090,85 R$

Ano 2
1575
665.127,19 R$

Ano 3
1653,75
698.383,55 R$
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1736,4375
733.302,73 R$

Ano 5
1823,259375
769.967,86
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Hospedagem Acadêmica
# Alunos Presencias
# Alunos Cursos Mistos
Valor Diária (R$)
# Noites
Faturamento

Média 12-16

Ano 1
2330
50
5
582.500

Ano 2
2447
123
92
5
1.181.786

Ano 3
2569
245
97
5
1.364.802

2697
307
107
5
1.607.015

Valor fictício para diária da Média 12-16 para efeito de comparação.
Considera capacidade máxima de 47 pessoas/ dia no ano 1, para manter o protocolo COVID-19
Fonte: Pesquisa de mercado dos hotéis na região (média de R$184/ diária) e Projeções Consultoria.

Projetos Especiais
Meta de Captação

Ano 3
R$

Ano 4
922.415,19 R$

Ano 5
1.383.622,78 R$

2.075.434,17

Fonte: Projeções Consultoria.
CEPSUL - Cursos Presenciais
Assumptions
Hora Aula Professor (PDP 2020)
Hora Coordenador (PDP 2020)
Capacidade Hora Aula Ministradas Ano
Horas Ministradas
Previsão Aumento Horas Ministradas ACADEBio
Custo Fixo
Margem

137
164
1.920
384
5,0%
3.000.000
140%
Ano 1

Horas Ministradas Extras (~20% do gap)
Faturamento Extra (80% das vagas ofertadas)R$
CEPENE - Cursos Presenciais
Assumptions
Hora Aula Professor (PDP 2020)
Hora Coordenador (PDP 2020)
Capacidade Hora Aula Ministradas Ano
Horas Ministradas
Previsão Aumento Horas Ministradas ACADEBio
Custo Fixo
Margem

360
685.040,83 R$

Ano 3

Ano 4

378
719.292,87 R$

396,9
755.257,52 R$

416,745
793.020,39 R$

Ano 5
437,58225
832.671,41

Ano 2
1855,98
413.717,99 R$

Ano 3
1948,779
434.403,89 R$

Ano 4
2046,21795
456.124,08 R$

Ano 5
2148,528848
478.930,28

137
164
9.600
762
5,0%
600.168
140%
Ano 1

Horas Ministradas Extras (~20% do gap)
Faturamento Extra (80% das vagas ofertadas)R$

Ano 2

1767,6
394.017,13 R$

9.2 Memória de Cálculo Custos

Custo Total ACADEBio
Total

Valor 2022 Estimado
R$
4,790,279.69

Equipe Adicional
# pessoas
Salário + EncargosTotal 2022
Diretor Acadêmico
1 R$ 20,400.00 R$
244,800.00
Gerente Administrativo
1 R$ 13,600.00 R$
163,200.00
Assistentes Administrativas
2 R$
4,250.00 R$
102,000.00
Pedagoga
1 R$
7,500.00 R$
90,000.00
Total
R$
600,000.00
Fonte: ICMBio e Projeções Consultoria com base em pesquisa de mercado.
Nota: O custo total R$ 4.790.279,69 estimado para 2022 é uma média do custo verificado entre os anos de
2018 a 2020.

Fonte: ICMBio e Projeções Consultoria do aumento de número de horas ministradas.
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Professores e Coordenadores
# horas professores
# horas coordenadores
# horas professores
# horas coordenadores
Total
Hora Aula Professor 2017
Hora Coordenador 2017

Ano 1

R$

Ano 2
846
108
4228
180
739.777,30 R$

R$
R$

Ano 3
Ano 4
1692
2820
216
360
4409
4599
180
180
897.717,50 R$
1.101.289,05 R$

Ano 5
4560
360
4799
180
1.366.114,56 R$

5890
360
5009
180
1.576.335,86

136,51
163,82

Equipe Cursos Virtuais
Total

Ano 2
Ano 3
Ano 4
$
674.400,00 $
800.400,00 $

Equipe Completa
Gerente de Projetos
Técnico AVA/ Moodle
Analista de TI
Pedagoga SR
Pedagoga JR
Designer Gráfico/ Webdesigner
Suporte TI

# pessoas
1
2
3
1
2
2
2

863.400,00

Salário + EncargosTotal Anual
R$ 10.000,00 R$
120.000,00
R$
5.250,00 R$
126.000,00
R$
5.850,00 R$
210.600,00
R$
7.500,00 R$
90.000,00
R$
5.250,00 R$
126.000,00
R$
5.250,00 R$
126.000,00
R$
2.700,00 R$
64.800,00

Valor Adicional 2023
Valor Adicional 2024

R$
R$

126.000,00
63.000,00

Fonte: Pesquisa de Mercado e Projeções Consultoria.

CENTROS DE PESQUISA
CEPENE
Vigilância
Limpeza, cozinha e lavanderia
Administrativo
Água
Luz
Manutenção Predial
Total
Equipe CEPENE
Analista Adm
Técnica Adm
Cozinheira
Secretária
2 Motoristas
Total

Valores 2016
R$
54.000,00
R$ 194.400,00
R$
66.600,00
R$
22.320,00
R$
52.968,00
R$
12.000,00
R$ 402.288,00
Estimativa
R$
51.000,00
R$
30.600,00
R$
24.480,00
R$
30.600,00
R$
61.200,00
R$ 197.880,00

Fonte: CEPENE.

CEPSUL
Custo Total 2016
Custo Proporcional

R$ 3.000.000,00
R$ 562.500,00

Fonte: CEPSUL.
Documento elaborado para o ICMBio – Revisão do Plano de Sustentabilidade
Econômica ACADEBio

32

Documento elaborado para o ICMBio – Revisão do Plano de Sustentabilidade
Econômica ACADEBio

33

ANEXO 2 – FOTOS ACADEBio
Figura 4 - Bloco Administrativo/Pedagógico

Fonte: ACADEBio, 2021.
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I.

Alojamento – espaço destinado aos serviços de recepção, hospedagem,
alimentação e lavanderia (Figura 10).

Figura 5 - Bloco de alojamentos

Fonte: ACADEBio, 2021.
A ACADEBIO conta ainda com diversos espaços disponibilizados pela FLONA de
Ipanema para realização de atividades práticas de campo, tais como: sítio histórico, trilhas
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sinalizadas, remanescentes florestais, áreas em processo de recuperação ambiental, estande
de tiro, além de outras áreas apropriadas para capacitação em manejo de áreas protegidas.
Figura 6 - Espaços de trabalho, convívio e educação da ACADEBio.

Fonte: ACADEBio, 2021.
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Figura 7 - Espaços e salas de aula.

Fonte: ACADEBio, 2021.
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Figura 8 - Capacitação na ACADEBio com destaque para atividades práticas de campo realizadas na FLONA de
Ipanema.

Fonte: ACADEBio, 2021.

O conjunto formado por sua infraestrutura e de seu entorno imediato, faz da ACADEBio
um espaço diferenciado e de grande valor para realizar educação focada em conservação
ambiental. A experiência adquirida até o momento, permite planejar a ampliação e
intensificação da atualização das estruturas disponíveis.
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