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RESUMO

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

para identificar e modelar os processos de apoio, realizado na Reserva Extrativista

Chico Mendes/AC, contribuindo com a organização dos processos internos para que

a equipe possa melhor executá-los de modo a agilizá-los e otimizar o tempo para

desenvolver as atividades finalísticas. Por ser uma iniciativa nova para a gestão da



RCM  foram  realizadas  oficinas  de  nivelamento  conceitual  sobre  gestão  para

resultados, gestão por processos e mapeamento/modelagem de processos dentre

outros,  bem  como  produzidos  fluxograma  e  matriz  SIPOC  dos  processos

identificados como críticos, além de planilha com providências para implementação

da gestão por processos na Unidade. Foram lançadas as primeiras sementes na

busca por  uma gestão  voltada  para  resultados na  RCM,  o  que  permitiu  grande

reflexão da equipe, que deve sonhar, planejar, agir, acreditar e retornar o processo

em busca da gestão de excelência.

Palavras chaves: Mapeamento/Modelagem de processos, gestão por processos, 

Reserva Extrativista Chico Mendes, Unidade de Conservação. 
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1. INTRODUÇÃO

1.1. Tema

O presente trabalho versa sobre identificar e modelar os processos críticos de

apoio  da  Reserva  Extrativista  Chico  Mendes  -  RCM tendo  em vista  que hoje  a

equipe enxerga a complexidade que é a gestão e os problemas enfrentados e sente

que é necessário trabalhar em equipe, porém, diante às inúmeras demandas não foi

possível  fazer uma análise estruturada dos trabalhos desenvolvidos e novamente

planejar e priorizar ações coordenadamente.

É notório que muitos problemas encontrados na RCM originam-se do fato de

que  muitos  processos  e  procedimentos  não  são  padronizados,  sobretudo  os

processos de apoio, e apesar de a equipe conversar e ir acordando como resolver

certos problemas e como proceder em determinados assuntos/problemas não se

tem os processos mapeados e modelados. 

A modelagem dos processos contribuiria para visualizar com maior clareza o

início, meio e fim de uma atividade e verificar os processos existentes de forma que

todos tenham o mesmo entendimento para desempenhar as diversas atividades na

Unidade, contribuindo, assim, para agilizar os processos de apoio e otimizar o tempo

para empregá-lo em processos finalísticos.

1.2 Unidade de Aplicação 

Reserva Extrativista Chico Mendes (RCM).

As  Reservas  Extrativistas  foram  criadas  como  uma  forma  alternativa  de

ocupação do território  amazônico a partir  da luta  dos seringueiros no Estado do

Acre, iniciado em Xapurí-AC. Nesta luta se destacou como liderança o seringueiro

Francisco  Alves  Mendes  Filho  (Chico  Mendes).  O  movimento  dos  seringueiros

iniciado  nos  anos  1970  ganhou  grande  repercussão  tanto  Nacional  quanto

Internacional,  sendo  que  foi  na  Região  Vale  do  Rio  Acre  (Xapurí,  Brasiléia,

Epitaciolândia,  Assis  Brasil,  Rio  Branco,  e  parte  de  Sena  Madureira)  que  os
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seringueiros  passaram  a  resistir  às  mudanças  definidas  pelo  governo  federal  e

expulsões  das  terras  que  ocupavam  desde  tempos  remotos,  unindo  forças  e

organizando os chamados “empates” (forma de resistência pacífica que impedia as

derrubadas). É neste contexto que se dá a criação da Reserva Extrativista Chico

Mendes representando os avanços na luta pela terra e o respeito pelo direito de um

povo manter seu modo de vida tradicional.

Criada através do Decreto Nº 99.144, de 12 de março de 1990, a Reserva

Extrativista Chico Mendes é a 2ª Reserva Extrativista criada no Brasil, logo após à

criação da Reserva Extrativista Alto Juruá, ambas, no Estado do Acre, declarada

através deste decreto ser de interesse ecológico e social.

Figura 01 – Mapa da Reserva Extrativista Chico Mendes/AC.

 A Unidade possui 970.570 ha e abrange 7 municípios da região do Baixo

Acre  no estado do Acre, a saber: Rio Branco, Sena Madureira, Capixaba, Xapurí,

Epitaciolândia, Brasiléia e Assis Brasil, tendo aproximadamente 90% de sua área

preservada. 
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Considerando as grandes pressões que a Unidade de Conservação - UC vem

sofrendo  aos  longos  dos  seus  25  anos  de  criação,  como  desmatamentos

(pecuarização), venda ilegal de terras e retirada ilegal de madeira, pressão social e

políticas  é  possível  observar,  com  base  nos  mapas  de  monitoramento  de

desmatamento, que a UC vem cumprindo seu papel de conservação, muito embora

os desafios continuem bem acentuados. Segundo dados recentes a Unidade abriga

aproximadamente 2.200 famílias, 10.000 pessoas, que vivem basicamente da coleta

de produtos florestais, caça, pesca, pequena agricultura e pecuária.

 A sede da Unidade encontra-se no município de Rio Branco/AC, dispondo

ainda de duas Bases, uma em Xapurí e outra em Brasiléia, sendo que o ICMBio tem

escritórios de outras Unidades nos municípios de Assis Brasil  e Sena Madureira,

locais estes onde os moradores, que estão distribuídos em 76 Núcleos de Base -

NBs nas 5 macrorregiões da  RCM e consequentemente em 5 “Associações Mães”

(AMOPREX, AMOPREBE, AMOPREAB, AMOPRECARB e AMOPRESEMA) onde a

sociedade em geral podem buscar atendimento.

 É válido destacar que somente em 2009, com a lotação de novos Analistas,

que foi instituída sua Sede independente, visto que quando a gestão era do IBAMA e

o chefe normalmente era o chefe do NUC (Núcleo de Unidade de Conservação) ou o

chefe do antigo formato do CNPT, ambos sediados no escritório do IBAMA em Rio

Branco/AC. A Sede independente da RCM foi inicialmente fixada em Assis Brasil

sendo em pouco tempo removida para Brasiléia. Desde o 2º semestre de 2012, com

a  estratégia  de  reestruturação  da  Gestão  da  Unidade,  sua  sede  está  em  Rio

Branco/AC.

 O  Plano  de  Manejo  foi  publicado  em  2007,  no  entanto,  os  gestores

reconhecem  a  necessidade  de  sua  revisão  acreditando  que  o  mesmo  não

representa  a  realidade  da  UC.  Com o  apoio  do  programa  Áreas  Protegidas  da

Amazônia  –  ARPA  e  demais  parceiros  (como  o  WWF)  deu-se  início  ao

planejamento para revisão do Plano de Manejo, mas mesmo sendo recomendado no

referido  Plano  que  o  mesmo  seja  revisto  no  prazo  de  3  (três)  anos  a  equipe

encontrou dificuldade em realizar a revisão pois o ICMBio-Sede solicitou que se faça

uma análise sobre sua execução antes de iniciar um processo de revisão do Plano.  
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Em 2012 foi realizada oficina de planejamento com os servidores onde foram

elencadas as prioridades e atribuições para todos os servidores, atribuições estas

que embasam os Planos Individuais de Trabalho - PTIs.

Ao se avaliar a gestão da RESEX Chico Mendes nestes dois anos que se

iniciou a reestruturação de sua gestão, momento este em que foi firmado termo de

reciprocidade com o Governo do Estado do Acre, nomeação de um novo chefe e

lotação de novos Analistas Ambientais, observa-se que apesar dos grandes avanços

é necessário realizar avaliação estruturada do planejamento realizado no final de

2012 para o biênio 2013/2014. Conhecendo melhor a realidade da unidade, conclui-

se que há necessidade de reunir a equipe de forma a identificar os processos de

apoio  e  modelá-los  através  da  elaboração  de  fluxograma,  definição  de

procedimentos operacionais quando necessários.

Por se tratar de uma Unidade com mais de 2.000 famílias distribuídas em 7

municípios,  tendo 4  bases e uma sede,  sendo 2 bases de apoio e 2 bases da

Unidade,  e  uma  sede  vê-se  a  necessidade  de  identificar  e  modelar  os

processos/procedimentos  de  forma  a  padroniza-los  para  poder  oferecer  melhor

serviço  aos clientes  da Unidade.  Organizando melhor  os  processos o tempo da

equipe será otimizado, podendo se empenhar mais nas atividades finalísticas da

Unidade bem como se preparar para a chegada de novos Analistas para compor a

uma equipe mais estruturada.

Tabela 01 – Quadro atual de pessoal na RCM.

Cargo Total de servidores Terceirizados
Analistas Ambientais 5
Técnico Ambiental 1
DAS 1
Auxiliar de limpeza 1
Cedidos Gov. Estado do Acre 2
Vigilantes 4
Estagiários 3
Voluntários 2
TOTAL 10 9

1.3Objetivos

Objetivo geral:
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Identificar os processos de apoio e modelar os processos críticos da RESEX

Chico Mendes.

Objetivos específicos:

 Entender os processos organizacionais atuais;

 Definir os processos críticos e modelá-los;

 Organizar manual de procedimentos/rotinas para os processos de trabalho;

 Definir responsabilidades;

2. METODOLOGIA DE REALIZAÇÃO DA PRÁTICA:

Para  o  desenvolvimento  do  trabalho  foi  realizada  uma  reunião  em março

deste ano, uma vez que foi identificado informalmente com a equipe que se fazia

necessário falar um pouco sobre o projeto do Programa de Gestão para Resultados

- PGR e fazer a avaliação do planejamento da RESEX realizado em 2012 para ser

executado em 2013-2014. Nesta reunião foi possível retomar o planejamento, o que

ajudou a verificar os trabalhos que haviam sido realizado nestes 2 anos de gestão,

além de verificar o que poderia ser melhorado e onde  a gestão deveria focar nos

próximos anos. Foi um trabalho muito importante para aproximar mais a equipe e

alinhar a visão de onde se quer chegar com a RESEX e expor sobre o trabalho do

curso gestão para resultados como meio de ajudar a gerir a Unidade. Memória da

Reunião em (Anexo I). 

As oficinas foram acordadas com equipe para ocorrerem nos dias 10 e 11 de

junho  e  nos  dia  01  e  02  de  julho  levando  em  consideração  as  agendas  dos

servidores para facilitar a participação de todos. Importante ressaltar que depois de

março as agendas dos servidores ficam bem críticas em função das demandas que

aumentam por causa do verão amazônico.

.

Na  oficina  dos  dias  10  e  11  de  junho  a  equipe  se  reuniu  para  seguir  o

cronograma do projeto do PGR. Durante a oficina foi apresentado detalhadamente o

projeto de trabalho e realizado um nivelamento conceitual. Os objetivos da oficina

foram:
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 Apresentar o Projeto do trabalho; 

 Refletir  sobre  o  porquê  da  RESEX,  o  que  queremos  e  onde  queremos

chegar?

  Entender os objetivos pessoais enquanto equipe da RESEX, o que podemos

fazer para melhorar? Trabalho em equipe é Possível?

  Nivelar  conceito  sobre  Planejamento,  Gestão  por  Resultados,  Gestão  de

processos, Gestão por processos no ICMBio, processos (finalísticos, de apoio

e  gerencial,  processos  críticos,  mapeamento  e  modelagem de  processos,

melhorias no processo). e

 Identificar os processos de apoio existentes na RESEX.

Como  próximos  passos  foi  decido  fazer  novas  oficinas  para  modelar  os

processos identificados, as quais seriam nos dia 01 e 02 de julho, 27 e 28 de agosto

e que as demais seriam acordadas em equipe posteriormente. 

Depois de apresentar os objetivos da reunião foi  apresentado o projeto de

trabalho  a  ser  realizado  na  RESEX  Chico  Mendes,  a  saber:  a  Identificação  e

modelagem  de  processos  de  apoio  na  RESEX  Chico  Mendes  bem  como  seus

objetivos,  justificativas,  metodologia  e  cronograma  de  realização,  momento  este

onde foi ajustado o cronograma considerando as agendas dos participantes. 

Finalizado a apresentação inicial,  passou-se então a reflexão dos objetivos

apresentados. Ao que os participantes destacaram:

 Buscar  mais  parcerias  para  ampliar  a  capacidade  de  intervenção;  focar

efetivamente nas prioridades; 

 Aplicar/ajudar  com  o  desenvolvimento  do  PGR;  trabalhar  em  equipe  é

possível  houver  comprometimento;  ter  o  meio  ambiente  conservado  e

desenvolvimento sócio-ambiental; 

 Aprimorar e padronizar os processos e a comunicação interna; chegar além

do conhecimento territorial da reserva;

 Discutir e aprimorar as iniciativas, planejamento; trabalhar na expectativa do

modelo de RESEX (consciência histórica, luta, movimento, garantia de terra

etc) e chegar ao desenvolvimento social e econômico;
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 Implementar  o  CCDRU para  de  fato  desempenhar  o  papel  de  ANALISTA

AMBIENTAL; Realizar Planejamento Estratégico e priorizar.

 Figura 02 – Resultado da Reflexão sobre o trabalho na RCM.

.

Em seguida foram apresentados dois vídeos:  o primeiro sobre o segredo do

sucesso:  trabalho  em  equipe, disponível  no  endereço:

https://  www.youtube.com/watch?v=TK6ZJUGdm5g,  e  o  segundo  sobre  mudança,

disponível no endereço: https://  www.youtube.com/watch?v=AyKwifyVg_g.

Na  reflexão  sobre  os  vídeos  a  equipe  reconheceu  que  sempre  se  pode

melhorar  e  que  o  trabalho  em  equipe  deve  ser  um  esforço  de  todos.  Foram

apontados alguns pontos positivos e alguns pontos negativos, quais sejam:

https://www.youtube.com/watch?v=AyKwifyVg_g
https://www.youtube.com/watch?v=AyKwifyVg_g
https://www.youtube.com/watch?v=TK6ZJUGdm5g
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 Pontos  negativos  -  individualismo,  falta  de  reconhecimento

profissional,  competitividade,  não  estar  aberto  para  novas

possibilidades;

 Pontos positivos - a adaptação, propaganda do que se faz (divulgar),

mudança.

Com o intuito de nivelar conceitos foi realizado apresentação em power-point

sobre:

- Planejamento:  O que é planejamento, passos para um planejamento de

sucesso, porquê planejar.

 Para ilustrar as explicações foi apresentado um vídeo com parte da entrevista

de  Falconi  sobre  onde  as  empresas  erram  no  PDCA,  disponível  em:

https  ://  www.youtube.com/watch?v=O1yWx74vNl8.  Na  discussão  sobre  este  vídeo

muitos  tópicos foram recorrentes  nas falas  dos participantes:  estabelecer  metas,

cobrar, planejar, analisar as causas, executar. 

Foi  apontado  pelos  participantes  que,  normalmente,  quando  a  equipe

identifica um problema já quer tentar solucionar e, por causa do grande volume de

trabalho, não analisa devidamente as causas. 

A reflexão revelou a necessidade de reunir mais em equipe para planejar e

repassar o que ocorre na unidade. Refletiu-se ainda que a gestão da Unidade está

em  evolução  e  sente  que  é  preciso  se  organizar  melhor  para  produzir  mais  e

conseguir atender mais e melhor as atividades finalísticas e não apenas  “apagar

incêndios”.

- Gestão para Resultados: Conceitos sobre gestão para resultados, o que é

gestão, o que faz um gestor. 

Quando provocados sobre quais os resultados da RESEX e  o que gera de

valor para a sociedade, para os cidadãos (valor público) as respostas foram:

https://www.youtube.com/watch?v=O1yWx74vNl8
https://www.youtube.com/watch?v=O1yWx74vNl8
https://www.youtube.com/watch?v=O1yWx74vNl8
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 Qualidade  de  vida  para  os  moradores  e  conservação  da  biodiversidade,

promover conservação e o desenvolvimento do ser humano, meio ambiente

equilibrado;

 Fomentar políticas públicas relacionadas ao meio ambiente, ser visto como

instituição  parceira  e  não  como  repressora  ou  inimiga,  promover  a

independência  das  comunidades  e  suas  representações  (em  relação  ao

órgão gestor), estabelecer metas desde que alcançáveis;

 Planejamento, cumprir as metas estabelecidas;

 Conhecimento e respostas para os desafios ambientais do século 21, cumprir

o  papel  de  unidade de conservação,  consciência  ecológica  na sociedade

(referente a relação ser humano-natureza);

 Ser  valorizada  pela  sua  importância  ambiental,  qualidade  do  ar,  água  e

condições climáticas, empoderamento e manutenção da cultura, população

economicamente capaz.

- Gestão  por  processos:  Gestão  por  processos  no  ICMBio,  processos

(finalísticos, de apoio e gerencial, processos críticos, mapeamento e modelagem de

processos, modelagem com o Programa Bizage, melhorias no processo). 

Para  ilustrar,  gravar  conceitos  descontraidamente  foi  apresentado  o  vídeo

PDCA Gestão de Processos que aborda “por  que o  papa-léguas não captura  o

Coyote” disponível em:  https  ://  www.youtube.com/watch?v=vWtyagTSmqM, onde foi

exposto que é no Planejar onde se estabelece os objetivos e processos necessários

para fornecer resultados de acordo com o resultado esperados (a meta ou metas),

que o Executar é o momento de implementar o plano, executar o processo, fazer o

produto e assim coletar dados para mapeamento e análise dos próximos passos:

“Verificar” e “Agir”.

 Foi  Apresentado  ainda  sobre  o  GESPUBLICA,  os  mapas  estratégicos  do

ICMBio de  2013/2014 e de 2015/2018, os organogramas de quando o ICMBio foi

instituído  e  o  último  com  os  ajustes  realizado  em  2013.  Ambos  documentos

ajudaram a visualizar  a estratégia do ICMBio de trabalhar  com processos o que

levou a uma rica conversa sobre o início do Instituto e as perspectivas para o futuro.

https://www.youtube.com/watch?v=vWtyagTSmqM
https://www.youtube.com/watch?v=vWtyagTSmqM
https://www.youtube.com/watch?v=vWtyagTSmqM
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Figura 03 - Oficina dos dias 10 e 11 de junho de 2015. 

É importante apresentar a Ordem de Serviço Nº 003/2012 – RCM/ICMBio  de

outubro de 2012, que institui divisão interna do trabalho e delega competências aos

servidores lotados na Reserva Extrativista Chico Mendes uma vez que foi abordado

na reunião de março/2015 que a equipe iria rever esta portaria devido a algumas

mudanças.  Foi  rapidamente  revisto  as  atribuições  dos  servidores  que  pode  ser

observado no Apêndice A.

Logo após a apresentação em Power  Point  supracitada foi  realizada uma

“chuva de ideias” para identificar os processos de apoio existentes na RESEX.  Os

quais estão descritos abaixo: 

       -  Atendimento ao Beneficiário -  e sub-processos: emissão de certidão, troca de

colocação, anuência, autorização direta,  licenciamento, atendimento de conflitos;  

-  Gestão do Transporte -  e sub-processos: manuteção de veículos, gestão dos

documentos dos veículos;

- Atendimento Público Externo - e  sub-processos: anuência, autorização direta,

licenciamento, acolhimento de denúncias;
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- Gestão Documental; 

-  Gestão  Patrimonial  -  e  sub-processos:  manutenção  de  máquinas  e

equipamentos, manutenção das estruturas físicas, controle do almoxarifado; 

- Recursos Humanos;

- Planejamento operacional e logística;  e

- Gestão de recursos financeiros.

Houve  algumas  dúvidas  na  hora  de  identificar  se  os  processos  eram

finalísticos  ou  processo  de  apoio,  sobretudo  nos  processos  Atendimento  ao

Beneficiário e Atendimento ao Público Externo, e persistindo as dúvidas a equipe

identificou que era necessário modelar tais processos, principalmente o processo

atendimento ao Beneficiário que foi  identificado como o processo mais crítico da

Unidade atualmente.

A  equipe  optou  por  fazer  a  modelagem  em  todos  os  processos  acima

apontados argumentando que todos são importantes e que seria feito este esforço

nas próximas oficinas. 

A Oficina dos dias 01 e 02 de julho teve como objetivo principal a modelagem

dos processos identificados na oficina anterior: 

Figura 04 -  Objetivos da oficina dos dias 01 e 02 de julho. 
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Como  meio  de  recapitular  conceitos  sobre  Gestão  por  Processos  foi

apresentado o vídeo do EloGroup, intitulado “Framework de Gestão por Processos”,

disponibilizado no endereço: https://www.youtube.com/watch?v=2j9yA7i4zZg.

Por ser um assunto novo para a maioria da equipe e ser a primeira vez que a

equipe realiza este tipo de trabalho foram reapresentados os conceito e benefícios

de  mapeamento/modelagem  de  processos,  características  dos  processos  e  a

importância dos padrões e descrição dos processos, conceito sobre matriz SIPOC

apresentando alguns exemplos de preenchimento da matriz, métodos de descrição e

mapeamento  de processos,  notação BPM e a simbologia  do  fluxograma básico,

Bizagi  Process  Modeler  e  exemplo  de  processos  modelados  através  desse

programa além de modelagens realizados em outros formatos.  

Logo  após  esta  apresentação,  em  que  os  participantes  fizeram  suas

colocações - sobretudo em função do vídeo apresentado, chegou o momento de

definir o responsável pelos processos identificados nas oficinas anteriores. Antes da

definição  os  participantes  foram  instigados  a  refletir  sobre  responsabilidade,

momento este em que foi apresentado o vídeo sobre assumir a responsabilidade,

disponível no endereço: https://www.youtube.com/watch?v=jbGKtD0TXoU.

 As responsabilidades foram definidas naturalmente de acordo com o que

cada um já realiza na Unidade e com o Macrotema que coordena. Esta atribuição foi

definida em ordem de serviço da RESEX Chico Mendes em 2012, cujo quadro fora

atualizado  no desenvolver  deste  trabalho (Apêndice  A).  Foi  acordado que todos

devem apoiar a implantação dos processos na RESEX e que o responsável pelo

processo  teria  a  seguinte  atribuição:  dar  suporte  ao  processo,  controlar  o

cumprimento,  fazer  lista  de  prodedimentos  e planejar  as  melhorias do processo.

Abaixo  pode  ser  conferida  a  tabela  com  os  processos  identificados  e  seus

respectivos responsáveis e apoiadores.

PROCESSOS DE APOIO
RESPONSÁVEL PELO

PROCESSO
APOIO (TODOS

DEVEM APOIAR)

https://www.youtube.com/watch?v=jbGKtD0TXoU
https://www.youtube.com/watch?v=2j9yA7i4zZg
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ATENDIMENTO  AO  BENEFICIÁRIO:
*Emissão   de  certidão,  *Troca  de
colocação,  *Anuência,  *Autorização
direta,  *Licenciamento,*Atendimento
de conflitos.

MELINA, FERNANDO

ATENDIMENTO PÚBLICO EXTERNO: *
Anuência,  *Autorização  direta,
*Licenciamento,  *Acolhimento  de
denúncia.

SILVANA IRIA

GESTÃO DOCUMENTAL
IRIA

GESTÃO DE RESURSOS HUMANOS
MELINA

GESTÃO  DE  RECURSOS
FINANCEIROS

IRIA

PLANEJAMENTO  OPERACIONAL  E
LOGÍSTICO

Responsável pela
atividade a executar

GESTÃO PATRIMONIAL:  *Manutenção
de  máquinas  e  equipamentos,
Manutenção  de  estruturas  físicas,
*Controle de almoxarifado.

SILVANA,MELINA ELIETE, TODOS

GESTÃO  DO  TRANSPORTE:
*Manutenção de Veículos, *Gestão dos
documentos dos veículos

FLÚVIO FERNNADO, ÍRIA

*Sub-processos

Tabela 02 - Identificação dos Responsáveis pelos processos.

Diante  das  demandas  na  RESEX  verificou-se  que  não  seria  possível,  no

momento,  fazer  o  mapeamento  de  todos  os  processos  identificados.  A equipe

resolveu  priorizar  5  processos  que  considerou  mais  importantes  para  o  atual

momento  da  Unidade.  Ficou  decidido  que  os  demais  processos  que  não  foram

modelados durante a oficina serão trabalhados posteriormente, em outras oficinas,

sendo que a próxima já foi previamente marcada para os dias 27 e 28 de agosto do

corrente ano e as outras serão acordadas em reuniões de equipe. Em ordem de

prioridade os processos ficaram assim estabelecidos pela equipe: 1º - Atendimento

ao  Beneficiário;  2º  -  Gestão  documental;  3º  -  Gestão  do  transporte;  4º  -

Planejamento operacional e logístico; e 5º - Gestão patrimonial.
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Devido a complexidade dos dois primeiros processos mais críticos e a falta de

um servidor que é responsável pelo atendimento ao beneficiário a equipe optou por

realizar  o  mapeamento  destes  processos  no  2º  dia  da  oficina,  portanto,  o

mapeamento iniciou-se pelo processo gestão do transporte.

-  Gestão do Transporte – Iniciou-se por fazer a matriz SIPOC do processo

(Apêndice B), o que incluiria os sub-processos: manutenção de veículos e gestão

dos documentos dos veículos. Logo após passou-se a fazer o fluxo da manutenção

de  veículos  uma  vez  que  foi  observado  pela  equipe,  que  depois  de  algumas

discussões sobre início e fim do processo, que não seria possível fazer um fluxo que

englobasse tudo da Gestão do Transporte e sim fazer de seus sub-processos. No

momento de fazer o fluxo do subprocesso manutenção de veículos (Apêndice C) foi

identificado outro subprocesso, a saber: Manutenção de veículos via ARPA/FUNBIO

o qual, na oportunidade, foi desenhado o fluxo (Apêndice D). No entanto, depois de

algumas discussões foi verificado que a equipe não conseguia fazer o fluxo do sub-

processo gestão dos documentos dos veículos, o que levou o grupo a acreditar que

o mesmo não era um sub-processo e sim uma providência a se tomar para a gestão

do transporte, não sendo, portanto, realizado o fluxo do mesmo, sendo decidido que

em outro momento o responsável pelo processo deve refletir sobre o mesmo.

 Observando  a  matriz  SIPOC,  a  equipe  identificou  o  sub-processo

Abastecimento do Veículo, mas não tendo realizado o fluxo do mesmo e sim listado

algumas providências, como é o caso de providenciar senha de abastecimento para

quem puder tê-las. Foi identificado, ainda, que a gestão do transporte é bastante

informal  na  RESEX  Chico  Mendes,  não  havendo  um  agendamento  formal  dos

veículos para as diversas atividades, ao que foi colocado pelos colegas que quando

havia motorista na Unidade esta falta de controle formal estava começando a gerar

conflitos. Dessa forma, foi elencado algumas providências a serem tomadas quanto

a questão do transporte na RESEX. 

Figura 05 – Modelando o processo gestão do transporte.
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-  Gestão Documental – Foi construído primeiro a matriz SIPOC, (Apêndice

E),  para  ajudar  a  pensar  sobre  o processo.  Importante  destacar  que foi  difícil  a

equipe  visualizar  os  indicadores  de  desempenho.  Diante  as  reflexões  da  Matriz

SIPOC  foi  identificado  que  antes  da  reunião  de  avaliação  do  Planejamento  de

2013/2014 em março 2015 a situação dos documentos recebidos e enviados pela

RESEX estava insustentável (documentos perdidos, não enviados, não cadastrados

e não recebidos no SGDOC, recebidos e não arquivados,  não respondidos,  não

respondidos  no  prazo,  desordenados,  sem  padronização,  engavetados,  etc).

Identificada  a  situação,  a  equipe  tentou  implantar  alguns  procedimentos  para

resolver alguns desses problemas, que ajudaram a diminuir os casos mais graves

acima citados. Foi a partir destes procedimentos que foi feito o fluxo deste processo.

Ressalta-se que houve grande reflexão se o momento era oportuno para realizar

melhoraria  no  fluxo,  pois  no  decorrer  da  modelagem  os  participantes  já  foram

identificando o que não deu certo  no  fluxo,  e  já  queriam fazer  a  mudança para

implantar os novos procedimentos. Concluiu-se que caso a mudança proposta fosse

simples poderia ser feita a alteração do fluxo uma vez que os executores estavam

na reunião (Apêndice F).

Figura 06 – Construção do fluxograma para o processo gestão documental.
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-  Atendimento ao Beneficiário - foram identificados os sub-processos para

este  processo,  quais  sejam:  Troca  de  Colocações,  Anuência,  Licenciamento,

Autorização Direta, Atendimento de conflito e Emissão de Certidão. Foi feito a Matriz

SIPOC para  o processo envolvendo todos os sub-processos (Apêndice  G).  Este

processo gerou grandes discussões por ser muito crítico na Unidade. Através das

discussões verificou-se que existe outros processos críticos na Unidade: O processo

cadastro e o processo banco de dados. O processo banco de dados envolve o sub-

processo atualizar informações no banco de dados e acesso ao banco de dados, os

quais não foram possíveis identificar se se trata de processo finalístico ou processo

de  apoio,  mas  que  foi  visto  pela  equipe  como  algo  que  deve  ser  mapeado  e

melhorado (resolver os problemas do cadastro, pois o mesmo se reflete em tudo o

que tiver que ser realizado na Unidade). Neste sentido foram elencadas algumas

providências possíveis de realizar.

 A avaliação é que a equipe precisa se reunir  com maior  frequência para

verificar alguns pontos da gestão da RESEX, fazer encaminhamentos e executar as

tarefas, implantar rotinas de reuniões de equipe e até mesmo mapear os processos

finalísticos  da  Unidade  com  a  finalidade  de  padronizar  conhecimentos  e
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procedimentos  de  forma  estruturada,  melhorar  os  processos  e  assim  otimizar  o

tempo para atuar mais como Analistas e promover a aprendizagem da equipe. 

As discussões foram bem intensas em relação a este processo,  pois nem

todos sabiam ao certo quais os procedimentos realizados e quais os instituídos.  O

consultor interno por diversas vezes tentou chamar a atenção da equipe sobre o

foco do trabalho. Houve grande necessidade de verificar diversas questões sobre o

atendimento ao beneficiário para fazer o fluxograma, pois os participantes deveriam

compreender como se dá o processo. Muitas dúvidas foram sanadas ao se buscar o

Manual de Orientação dos Núcleos de Base.

 Não foi  possível  modelar  os sub-pocessos deste processo e somente  foi

realizado  o  fluxograma  do  processo  (Apêndice  H).  A  equipe  identificou  a

necessidade  de  fazer  muitas  melhorias  no  processo.  Identificou,  ainda,  que  a

situação  atual  do  processo  é  muito  mais  crítica  do  que  se  pensava.  Algumas

características foram destacadas sobre a forma que o processo se encontra:

 Sem padrão nos documentos emitidos;

 As partes interessados estão com dúvidas quanto às competências (quem

faz o quê – Núcleo de base, Associações, morador, RCM);

 Falta procedimento padrão de atendimento e resolução dos conflitos;

 Falta de pessoal para realizar atendimento nos diversos municípios que a

RESEX abrange;

 Necessidade  de  conhecer  e  padronizar  os  processos  de  atendimento  ao

beneficiário;

 Muita burocracia na realização do atendimento;

 Atendimento deficiente; 

 Poucos moradores/nenhum realiza o procedimento do manual,

 Necessidade de rever o manual de orientação dos núcleos de base.

 Foi identificado que algumas providências devem ser tomadas para que o

atual fluxo seja implementado, tais como: capacitar os 78 Núcleos de Base nos 7

municípios,  além  de  capacitar  as  5  Associações  detentoras  do  CCDRU  e  os

servidores que realizarão os atendimentos,  rever  os procedimentos etc.  Algumas

Providências  encontram-se  descritas  no  quadro  de  providências  para

implementação dos processos (Tabela 03). A equipe não chegou a fazer os fluxos

dos sub-processos, mesmo sendo identificada a importância dos mesmos.
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Enfim, diante a todas as discussões foram anotadas pelo consultor interno as

providências  tanto  para  implementar  a  gestão  para  resultados,  iniciando  pelo

mapeamento  dos  processo  quanto  algumas  providências  urgentes  surgidas  e

validadas pela equipe que pode ser observada na Tabela abaixo:

Tabela  03  –  Providências  para  implementação  dos  processos  e  providências
urgentes da gestão.

PROVIDÊNCIAS PARA IMPLEMENTAR GESTÃO para RESULTADOS (GESTÂO
POR PROCESSOS) e outras providências Urgentes.

O QUÊ? QUANDO? QUEM?

Providenciar  Senhas  SGDOC,
Abastecer veículos...

IMEDIATDO
QUEM  ESTIVER  SEM
SENHA

Procedimentos  de  uso  dos
equipamentos

Até 31/12/2015
Responsável  pelo
processo

Reunião  de  equipe  na  última sexta-
feira  de  cada  mês  (se  todos  ou  a
maioria  estiver  viajando  a  reunião
passa para a próxima sexta feira, ou
seja a 1º sexta do mês)

Todo Mês Silvana/Íria (todos)

Listar problemas – elencar soluções
Pelo menos uma

vez no mês
Todos

Registrar  atividades  que  ocorre  na
UC

Quando ocorrer as
atividades

Todos/  responsáveis
pelo  Macrotema  e
processos

Comunicação interna/externa Sempre Todos/chefia

Fazer  Planejamento  Estratégico  da
RCM:  Missão,  Visão,  Objetivos,
Metas,  Valores,  identificar  parceiros,
definir foco e prioridades etc

2016 Íria/todos

Mapear processos finalísticos Até Março/2016 Íria/Todos

O QUÊ? QUANDO? QUEM?
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Providenciar  documentos  dos
veículos

Até 31/12 para
veículos antigos e
de acordo com o
vencimento para

veículos em
utilização

Flúvio/Fernando

Encadernar  Movimentações  de
veículos  e  disponibilizar  em  cada
veículo 

Até setembro/2015 Flúvio/Íria

Registrar no quadro saída do veículo
com  nº  da  placa,  dia  de  saída  –
retorno e responsável.

Toda vez que o
veículo for para
atividades em

campo  e externas.

Todos

Para todos os processos que não foi
possível mapear ou que a equipe não
conseguiu  visualizar  um fluxograma
será feito lista de atividades que se
deve  fazer  para  execução  do
processo

Até Setembro/2015
Todos  os  responsáveis
pelos processos

Todos devem ter sua pasta – pasta de
cada servidor

Até Setembro/2015
Todos/responsável
gestão documental

Receber  todos  os  documentos  no
SGDOC  para  começar  a  fazer  o
acompanhamento dos documentos.

Julho/2015
Responsável  processo
Gestão
Documental/estagiários.

Cadastrar  todas  as  certidões  no
SGDOC

Julho/2015 em
diante

Quem  emitir  as
certidões/estagiários.

Conferir  se  todos  os  ofícios  e
memorandos   enviados  estão  na
respectiva pasta.

Julho/2015 Íria/Estagiário

Providenciar  bandejas/pastas  de
documentos para enviar, documentos
para cadastrar etc

Julho/2015 Íria/estagiário

Realizar  triagem  dos  cadastros  a
lançar no Banco de dados

28/julho/2015 Todos

O QUÊ? QUANDO? QUEM?
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Lançar  no  banco  de  dados  os
cadastros  dos  moradores  aptos  a
serem beneficiários

Setembro/2015 Fernando/Estagiários

Implantar  computador  servidor  –
reunir  informações/documentos
padronizadas da RESEX

Implantar  rotina  de  acolher
formulário e fazer pasta de processo
para cada atendimento de conflito.

Até Setembro/2015 Fernando/Íria

Verificar  os  processos  de
atendimento  de  conflito  sem
encaminhamento,  que  estão  em
aberto e encaminhá-los/finalizar

Até Setembro/2015
Melina/Fernando
(Todos)

Fazer  caixa  para  os  seringais  e
dentro  fazer  pasta  para  cada
colocação.

31/12/2015
Melina/Fernando
(estagiários)

Rever  manual  de  orientação   dos
núcleos de base sobre atendimento

Até Outubro/2015 Melina/Fernando

Rever  formulário de atendimento ao
beneficiário

Até Outubro ou
reunião do
Conselho

Melina/Fernando
(Todos)

Padronizar certidões Setembro/2015 Fernando/Melina

Utilizar e-mail da RESEX IMEDIATAMENTE Todos

Criar e-mail exclusivo para denúncias Setembro/2015 Flúvio

Ativar disk denúncias – celular Julho/2015 Silvana

Veicular spots de rádio sobre RESEX Durante o ano Silvana/Fernando

Entregar á chefia folha de ponto até o
penúltimo dia de cada mês

Todo mês Todos

Verificar  saldos  dos  veículos  e
remanejar saldos entre os veículos

Todo mês Flúvio/Íria

Continuar a mapear os processos de
apoio que foram identificados

27 e 28/08 Íria/Todos
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3. REFERENCIAL TEÓRICO:

3.1A Gestão para Resultados

Cabral, Araújo e Marques (2012, p. 214) conceitua Gestão para Resultados

como: “uma abordagem de gestão que busca definir os resultados certos e fazê-los

acontecer” e ao mesmo tempo elenca algumas providências necessárias a serem

tomadas pela organização que se dispõe a utilizar tal abordagem:

 [..] é necessário identificar seus principais usuários, levantar quais
são suas necessidades, incorporar estas informações em termos de
bens e serviços a serem ofertados aos diversos usuários e, a partir
de  então,  gerenciar  os  seus  processos  internos  (programas  de
manejo) visando ao alcance das metas e à consequente satisfação
dos usuários.

Desta forma, pode-se observar que na gestão para resultados o foco não está

somente na organização em si, mas também no atendimento às necessidades dos

usuários e aquilo que eles atribuem como sendo de valor.

A  Gestão  para  Resultados  emergiu  com  as  transformações  que  vem

ocorrendo  na  administração  pública  como  resposta  a  vários  problemas  nas

organizações decorrentes da era da informação, da crise do Estado, da reforma do

Estado dentre outros e em um contexto de busca da excelência, melhoria contínua,

desejo por Nova Gestão Pública, transparência e advento do controle interno e da lei

de responsabilidade fiscal etc, configurando-se como a evolução da Administração

gerencial.

3.2 O Modelo de Excelência em Gestão Pública

De acordo com Cabral e Marques (2014) o modelo de excelência em Gestão

foi desenvolvimento nos Estados Unidos em meados dos anos 80, elaborado a partir

da análise realizada por especialistas ao observar as organizações consideradas

bem-sucedidas cujo resultado foi um relatório onde se identificou as características e

valores que permeavam a cultura dessas organizações e seguidos por  todos os

níveis hierárquicos.
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Figura 07 - Marcos que caracterizam a evolução da GESPÚBLICA.

       
Fonte: http://www.gespublica.gov.br/folder_legislacao/documento_referencia2009_29abr.pdf

Conforme exposto na figura acima,  somente no início  da década de 90 foi

proposto o Modelo de Excelência em Gestão Pública como meio de modernizar a

administração pública  no Brasil.  Em 2005 foi  publicado o  Decreto  Nº  5.378 que

dentre  outras  providências  cria  o  Programa  Nacional  de  Gestão  Pública  e

Desburocratização – GESPUBLICA “com a finalidade de contribuir para a melhoria

da qualidade dos serviços públicos prestados aos cidadãos e para o aumento da

competitividade do País”. No Artigo 3º, inciso IV do decreto supra está disposto que

a GESPUBLICA, por meio do Comitê Gestor que o mesmo decreto institui,  entre

outras atribuições, irá desenvolver  o Modelo de Excelência em Gestão Pública -

MEGP:

IV - desenvolver  modelo  de excelência  em gestão pública,  fixando
parâmetros e critérios para a avaliação e melhoria da qualidade da
gestão  pública,  da  capacidade  de  atendimento  ao  cidadão  e  da
eficiência e eficácia dos atos da administração pública federal.

O  decreto  supra  enfatiza,  ainda,  em  seu  Art.  4º que:  “ Os  critérios  para

avaliação da gestão de que trata este Decreto serão estabelecidos em consonância

com o modelo de excelência em gestão pública”.

O MEGP é condicionado aos princípios que norteiam a administração pública

cujo regramento é encontrado no Artigo 37 da Constituição Federal - CF de 1988,

http://www.gespublica.gov.br/folder_legislacao/documento_referencia2009_29abr.pdf
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quais  sejam:  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e  eficiência,

portanto,  nada  foi  criado  de  novo  e  sim  aprimorado  de  acordo  com  as  novas

realidades partindo-se dos mesmos pressupostos, mas com novo olhar, tendo como

premissa  que  é  necessário  ser  excelente  sem,  contudo,  deixar  de  ser  público.

Importante destacar que os princípios supra e os fundamentos observados na figura

08  abaixo,  juntos,  são  o  que  se  entende  por  gestão  de  excelência  pública

(GESPÚBLICA).

Figura 08 - Fundamentos do GesPública

Fonte: http://www.gespublica.gov.br/folder_legislacao/documento_referencia2009_29abr.pdf

Segundo descreve Cabral, Araújo e Marques (2012, p.232) os critérios para

avaliação  da  gestão  são:  1)  Liderança,  2)  Estratégias  e  planos,  3)Cidadãos,  4)

Sociedade,  5)  Informações  e  conhecimento,  6)  Pessoas,  7)  Processos,  8)

Resultados.

http://www.gespublica.gov.br/folder_legislacao/documento_referencia2009_29abr.pdf
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Figura 09 -  Representação gráfica do MEGP com a Lógica do PDCA.

Fonte: Apostila do 1º módulo do Ciclo Formação em Gestão para Resultados 2014.

Embasado pelo descrito por Cabral, Araújo e Marques (2012, p.249) quando

diz que a forma de mudar a situação atual em que se encontram as Unidades de

Conservação no Brasil é estabelecer uma nova cultura voltada para resultados e

tendo  em  vista  a  necessidade  de  as  unidades  de  conservação  serem  melhor

geridas, reconhecidas, valorizadas e valorada pelos usuários/benefiários, sobretudo

os brasileiros, pode ser afirmado que é necessário e possível adotar o modelo de

excelência para avaliar e melhorar a gestão de Unidades de conservação:

A única forma de reverter essa situação é estabelecer, nas unidades
de  conservação  e  em  seus  órgãos  gestores,  uma  nova  cultura
organizacional,  voltada  para  resultados,  internalizando
paulatinamente os fundamentos da excelência [...] Isso só ocorrerá a
partir  da pressão da sociedade por melhor  desempenho gerencial
dessas instituições.
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3.3 O planejamento no contexto da Gestão 

Segundo  Chiavenato  (2000)  planejar  é  uma  das  funções  básicas  do

administrador juntamente com organizar, dirigir e controlar, sendo que é na medida

em que se repete o ciclo administrativo que é possível  uma contínua correção e

ajustamento por  meio da retroação e que quando essas funções são integradas

pode ser chamado de processo administrativo.

Chiavenato  (2000,  p.195)  coloca  que  planejar  é:  “definir  os  objetivos  e

escolher antecipadamente o melhor curso de ação para alcançá-los. O planejamento

define onde se pretende chegar,  o  que deve ser feito,  quando,  como e em que

sequência.” Portanto, além de estabelecer objetivos e metas percebe-se que é no

planejamento que se estabelece os processos/procedimentos e os métodos pelos

quais a organização executará suas atividades/tarefas como meio de atender  os

objetivos e metas e assim obter bons resultados, ou seja, planejar é a ação que leva

a transformar desejos/sonhos em realidade concreta.

Alguns tópicos interessantes sobre porque planejar são elencados no curso

sobre  planejamento  estratégico  básico  disponível  no  site:

https://www.youtube.com/watch?v=4T1RA3vcoGY, quais seja: agir proativamente; estar

sempre à frente; trabalhar de forma organizada (trabalhar menos e auferir melhores

resultados);  economizar  recursos  (gastar  menos);  fortalecer  a  autodisciplina;

conquistar autonomia e flexibilidade; atingir resultados com maior facilidade; melhor

controlar ações e resultados; facilitar a tomada de decisões.

Enfim, Cabral, Araújo e Marques (2012, p. 265) sintetiza que para manejar

uma Unidade de conservação é preciso antes de tudo planejar, que tudo se inicia

com um bom planejamento, o qual deve ser factível, corroborando com o que diz o

ditado popular “quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve”.   Dessa

forma, em tempos de crise financeira e cortes de gastos como os atuais em que vive

a sociedade brasileira, sobretudo a administração pública e neste contexto o setor

ambiental é necessário utilizar ferramentas para melhorar resultados:

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

https://www.youtube.com/watch?v=4T1RA3vcoGY
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aproveitar melhor o tempo e os recursos. Objetivos de uma unidade
de conservação podem ser alcançados com maior facilidade quando
planejamos e gerenciamos usando um método.

3.4 Gestão por Processos

Em seu livro intitulado “Gestão por Processos”, Sordi (2008, p.24) apresenta

que  “gestão  de  processos”  e  “gestão  por  processos”  são  falsos  sinônimos

destacando  que  muito  embora  estas  expressões  administrativas  tenham  nomes

semelhantes os significados são diferentes, que esta semelhança no nome causa

bastante mal-entendidos colocando que:

[...]  a  gestão  de  processos  se  apresenta  como uma  abrangência
muito reduzida em comparação com a gestão por processo;  esta,
uma abordagem administrativa, aquela, um estilo de organização e
gerenciamento da operação de empresas. [...] O valor semântico que
se  deseja  atribuir  na  abordagem  administrativa  da  gestão  por
processos é de prioridade,  foco,  desenvolvimento  do processo de
negócio,  por  essa  razão,  utiliza-se  a  denominação  “gestão  por
processos”.

A partir desta definição, pode-se concluir que neste trabalho será abordado a

gestão por processos.

A  gestão  por  processos  ou  abordagem  administrativa  da  gestão  por

processos,  também  conhecida  como  abordagem  sistêmica  para  gestão  das

organizações tem sua fundamentação na Teoria Geral dos Sistemas que surgiu em

meados  da  década  de  1920  como crítica  à  abordagem científica  e  reducionista

predominante da época, teoria esta que destaca que a organização deve ser vista

como um todo de  acordo com o  conceito  de  interdependência  das  partes  e  do

tratamento complexo da realidade complexa (SORDI 2008).

Paim et al. (2009, p. 131) expõe, a partir de suas análises, como a gestão por

processos pode ser definida, além de aprofundar suas reflexões sobre o tema:

[...] a aplicação de diferentes conceitos e teorias voltadas a melhor
organizar/gerir os processos das organizações, sejam elas com ou
sem fins  lucrativos.  Esses  conceitos  e  teorias  envolvem perceber
direcionamentos  estratégicos  para  os  processos,  projetá-los,
controlar sua execução, bem como identificar e implantar tecnologias
de apoio, e, de forma geral, trazer para as organizações a cultura de
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prover avanços ou ganhos de desempenho através da melhoria de
seus processos, sejam essas melhorias realizadas de forma radical
ou  a  incremental.  Nesse  conceito  de  gestão  por  processos,  a
questão central  é  mudar  a  estrutura  organizacional  pra  incorporar
unidade (s) responsável (is) pelos processos transversais e, ainda,
enfatizar decisões baseadas em processos.

3.4.1 O que são os Processos?

Diante ao estudo sobre gestão de processos pode-se indagar: mas afinal o

que  são  processos?  Paim  et  al.  (2009,  p.100)  apresentam várias  definições  de

processos enquanto relata que uma das melhores definições é a de Zarifian e a

descreve  com algumas  adaptações:  “Uma  cooperação  de  atividades  e  recursos

distintos voltados à realização de um objetivo global, orientado para o cliente final,

que é comum ao processo e ao produto/serviço”.

É possível encontrar também no documento de referência do GESPUBLICA

(2009, p.23) a definição de processo, qual seja: “processo é compreendido como o

conjunto de atividades inter-relacionadas ou interativas que transformam insumos

(entradas) em produtos/serviços (saídas) com alto valor agregado”.   Sendo que o

documento ainda aprofunda ao abordar  que:  “a  orientação por  processo permite

planejar  e  executar  melhor  as  atividades  com  definição  adequada  de

responsabilidade, uso dos recursos de modo mais eficiente, realização de prevenção

e  solução  de  problemas,  eliminação  de  atividades  redundantes,  aumentando  a

produtividade”.

Em síntese Paim et al. (2009, p. 103) explica o termo processo quando se fala

sobre processos finalísticos, gerenciais e de apoio:

Se forem processos finalísticos, os resultados gerados são produto
(s) /serviço (s) para os clientes da organização; se forem processos
gerenciais,  promovem  o  funcionamento  da  organização  de  seus
processos;  e  se  forem  processos  de  suporte,  prestam  apoio  aos
demais processos da organização.
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3.4.2 Gestão dos Processos

Após conceituar processos e gestão por processos é necessário conhecer

como/o quê fazer para gerir o “mar de processos” existente em uma organização.

Isto  posto  que  é  necessário  ter  uma  visão  ampla  tanto  das  etapas  quanto  das

variáveis   que  interferem nos  processos  para  poder  direcionar  os  processos  na

obtenção dos resultados esperados. Neste sentido, Cabral (2015, p.19) apresenta:

“gerenciar o processo significa torná-lo estável para que se possa iniciar o ciclo de

melhorias e para isso é preciso atuar nas variáveis (causas), que afetem o resultado

final”.  Nota-se,  portanto,  que esta  definição está  intrinsecamente  ligada tanto  ao

planejamento quanto ao controle dos processos, principalmente neste.

Seguindo  nesta  linha  de  raciocínio  Cabral  (2015,  p.20)  apresenta  a

metodologia  de  gerenciamento  Ciclo  PDCA descrevendo  as  04  (quatro)  etapas,

quais sejam:

“Planejar  (Plan):  Antes  da  execução  de  qualquer  processo,  as
atividades devem ser planejadas,  com definições de onde se quer
chegar  (metas)  e  do  caminho  a  seguir  (método).
Desenvolver/Executar (Do): É executar as tarefas exatamente como
previstas  no  plano  e  coletar  dados  para  o  controle  do  processo.
Nesta  etapa  e  essencial  o  treinamento  no  trabalho.  A  base  da
execução de uma tarefa é o treinamento no trabalho, realizando de
forma metódica a partir de manuais e treinamento. Verificar (check):
Fase de monitoramento, medição e avaliação, onde os resultados da
execução  são  comparados  com dados  do  planejamento  (metas  e
métodos) e registrados os desvios encontrados (problemas). Se tudo
estiver bem, continuam-se executando as tarefas de acordo com o
Sistema de padrões. Se algum problema for detectado deve-se: Agir
(Act): Nesta fase deverão ser definidas soluções para os problemas
encontrados. Agir apropriadamente” [...] 

Quando indagado sobre onde as empresas pecam no ciclo do PDCA, Vicente

Falconi, entrevista a exame.com:  https://www.youtube.com/watch?v=O1yWx74vNl8,

responde  que  as  organizações  costumam erar  em tudo,  como por  exemplo  em

estabelecer  metas  pequenas,  que  no  planejamento  muitas  vezes  diante  de  um

problemas as pessoas já querem sair pra uma solução sem antes analisar, discutir,

tentar  entender  as  causas  do  problema  e  explicando  que  isto  é  um  erro  de

planejamento mal feito. Relata que o ponto mais fraco na organização é a parte da

execução uma vez que o ser humano é muito procrastinador e se não checar nada

https://www.youtube.com/watch?v=O1yWx74vNl8
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será feito, dessa forma, pode ser destacado na entrevista que se há metas e nada

fora  realizado ou houve erro no  planejar  ou não está  sendo executado e assim

enfatiza que é necessário sempre checar,  ao quê conclui-se que Vicente Falconi

reforça  a  metodologia  PDCA para  a  gestão  em si  e  consequentemente  para  a

gestão de processos e o fato de girar continuamente o cliclo PDCA para obter os

resultados desejados.

3.5 Modelagem ou Mapeamento dos processos

Segundo Cabral  (2015)  mapear  ou  modelar  processo nada mais  é  que o

entendimento  dos  processos  já  existentes,  através  da  sua  descrição  e  de  seu

desenho e identificação de sua inter-relação e enfatiza que com o mapeamento se

consegue ter  uma visão mais  ampla  e clara da organização,  tanto atual  (As Is)

quanto futura (To be).

Para Paim et al. (2009, p.186) os benefícios da modelagem são:

 A capacidade de construir uma cultura e o compartilhamento de uma
visão comum para ser comunicada através da organização por meio
de  uma  mesma linguagem  dos  modelos  utilizados;  a  capacidade
para  usar  e  explicar  o  conhecimento  e  a  experiência  sobre  a
organização  para  construir  uma  memória  da  organização,  o  que
reforça  a  noção  da  relação  da  tarefa  com  o  aprendizado
organizacional, em especial com o registro de informações sobre os
processos,  que  se  transformam  em  um  ativo  da  organização;  e
capacidade  de  suportar  a  tomada  de  decisão  considerando  a
melhoria  e  o  controle  organizacional,  ou  seja,  a  modelagem  é
entendida como instrumento de apoio à gestão da organização.

Pode-se dizer, portanto, que os benefícios do mapeamento ou modelagem de

processo são: Melhorar a comunicação; Facilitar a visualização dos processos de

trabalho; Reduzir o nível de abstração; Ajudar no entendimento do que deve ser feito

e  identificar  quem  deve  fazer  o  quê;  e  servir  de  base  da  documentação  na

organização.

Paim  et  al.  (2009)  esclarece  que  para  se  evitar  erros  os  princípios  de

modelagem devem ser seguidos e dentre muitos autores que elencaram princípios

para a modelagem, destaco aqui o que diz Pidd (apud Paim et al., 2009, p.191):

“Modelo simples, pensamento complexo; Seja parcimonioso, comece pequeno e vá
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adicionando; divida e conquiste,  evite mega-modelos; use metáforas, analogias e

similares; e não se apaixone por dados.”

Baseado  em  Carmo  (2015)  pode-se  destacar  que  há  vários  modelos

utilizados para modelagem de um processo, dentre eles está o Business Process

Mangement Notation – Notação BPM que é um padrão de modelagem de processos

baseada em técnica de diagramação de fluxo,  ou seja,  é uma notação gráfica e

visual  para  especificar  o  processo.  Para  se  fazer  a  modelagem com a  notação

descrita  é  necessário  escolher  uma  ferramenta  dentre  muitas  que  podem  ser

encontrados, tanto papel e lápis quanto programas e softwares complexos, e dentre

estes está o Bizagi Process Modeler uma ferramenta simples e fácil para modelar

processos,  o  qual  pode  ser  utilizado  por  qualquer  pessoa  com  um  mínimo  de

instruções de como funciona e um pouco de noção sobre BPM.

4. RESULTADOS ALCANÇADOS:

4.1 Resultados quanto ao conteúdo

 Tabela de processos e sub-processos de apoio da RESEX Chico Mendes,

com a identificação dos processos críticos e responsáveis pelo processo –

Apêndice I;
 Processo Gestão do Transporte, Apêndices B, C e D respectivamente:

 Matriz SIPOC elaborada;
 Fluxograma elaborado para o Sub-processo Manutenção de veículos;
 Fluxograma elaborado para Sub-processo Manutenção de veículos via

ARPA/FUNBIO.
 Processo Gestão documental, Apêndices E e F respectivamente:

 Matriz SIPOC e fluxograma elaborado.
 Processo Atendimento ao Beneficiário, Apêndices G e H respectivamente:

 Matriz SIPOC elaborada incluindo os sub-processos;
 Fluxograma geral para atendimento ao beneficiário.

4.2 Resultados quanto ao processo de intervenção

 Entendimento sobre os processos internos e externos;
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 Entendimento  dos  fluxos  para  orientar  tomada  de  decisão  incluindo  a

mudança dos fluxos;
 Compreensão do estágio em que se encontra a gestão da RESEX;
 Equipe esclarecida quanto a Gestão por Processos no serviço público e no

ICMBio;
 Reflexão  acerca  da  necessidade  de  organizar  e  padronizar

procedimentos/processos;
 Crescimento da maturidade do grupo enquanto trabalhar em equipe – reunião

em equipe definidas;
 Equipe esclarecida sobre suas responsabilidades no resultado da RESEX;
 Melhora no desenvolvimento da inteligência do grupo;
 Equipe ansiosa por realizar as melhorias nos processos;

4.3 Resultados não alcançados

 Processo Gestão de Transporte:
 O Sub-processo abastecimento de veículo foi identificado no decorrer

do mapeamento, mas não foi realizado o fluxograma, embora, esteja

explícito na Matriz SIPOC;
 A equipe concluiu que o Sub-processo gestão dos documentos dos

veículos,  embora  tenha  sido  identificado,  não  representa  um  sub-

processo e sim um requisito para se realizar a gestão de transporte.

Portanto, não foi realizado o seu fluxograma.
 Processo Atendimento ao Beneficiário:

 O  fluxograma  dos  sub-processos  (troca  de  colocação,  anuência,

emissão de certidões, autorização direta, licenciamento, atendimento

de conflitos) não foram realizados;
 Os processos gestão patrimonial  e  planejamento operacional  logístico não

foram  modelados.  Ficou  definido  que  os  responsáveis  pelos  processos

ficariam de fazer uma lista de procedimentos (passo-a-passo) dos processos

além  de  refletir  se  há  outros  sub-processos  para,  nas  próximas  oficinas,

realizar mais rápido a modelagem dos processos. Este acordo servirá para

todos  os  processos  identificados  e  não  somente  os  escolhidos  como

prioritários.
 Não foi possível fazer o manual de procedimentos da RESEX.  Tão logo os

processos de apoio sejam mapeados/modelados será produzido o Manual.

4.4 Resultados Emergentes
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 Encaminhamentos sobre outros aspectos da gestão que não dizem respeito

a intervenção em si, mas à gestão da Unidade;
 Ricas discussões/reflexões sobre o que se quer e onde se quer chegar com a

gestão da RESEX;
 Equipe ansiosa por realizar planejamento estratégico da RESEX;
 Maior integração da equipe - (equipe encaminhou criar espaços de reflexões

– reuniões de equipe);
 Tabela de providências para implementação dos processos e providências

urgentes da gestão – Tabela 03; 

5. CONCLUSÕES

Observando a intervenção como facilitador  interno é possível  verificar  que

houve  alternância  na  relação  facilitação/grupo,  ora  havendo  dominância  do

facilitador/dependência  do  grupo  ora  dominância  do  grupo/dependência  do

facilitador ora sendo identificado a interdependência. Foi notório que estava sendo

reforçado  pelo  facilitador  a  necessidade  de  uma  intervenção  para  resolver  os

problemas  próprios  do  grupo  em  relação  a  gestão  da  RCM.  Muitas  vezes  o

facilitador  se  tornava  um  membro  do  grupo  e  se  envolvia  nas  ansiedades  dos

mesmos. Quando foi possível o facilitador trabalhar com o grupo e não para o grupo

o trabalho foi mais produtivo.

Apesar de ainda não ter sido implementado tudo o que se discutiu, decidiu e

acordou nas oficinas, a aplicação do trabalho do Ciclo de Gestão para Resultados

gerou  benefícios  significativos  para  a  gestão  da  RCM.  Permitiu  que  a  equipe

pudesse parar, mesmo havendo muitas interferências, para juntos refletir sobre os

processos e onde se quer chegar com a gestão e como organizar melhor para obter

os resultados esperados. Importante ressaltar, conforme um dos colegas afirmou:

“antes  era  só  o  território,  hoje  estamos no estágio  de  entender  os  processos e

queremos  chegar  a  melhorar  os  processos”,  portanto,  a  RCM  está  apenas

começando este caminho árduo para a excelência.

Nota-se que ainda há vestígios da influência da gestão pública burocrática e

patrimonialista  e algumas resistências às mudanças na equipe gestora da RCM.

Para muitos processos não existem padrões de procedimentos  e a memória da
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Unidade,  em sua maioria,  foi  arquivada nas mentes de antigos gestores.   Ainda

persiste a cultura de que não se pode fazer muitos avanços na RESEX por questões

políticas,  por  causa  do  passivo  da  UC,  por  ser  uma  Unidade  muito  complexa,

embora a equipe esteja disposta a avançar e conseguir resolver os problemas da

gestão da Unidade.

A expectativa da equipe é que possa se avançar no mapeamento/modelagem

de todos os processos da Unidade, tantos os de apoio quanto os finalísticos, além

de  continuar  o  trabalho  realizando  a  avaliação  e  melhoria  dos  mesmos.  A

perspectiva é de que os resultados da modelagem possam compor um Manual de

Procedimentos tão logo todos os processos sejam modelados. Importante lembrar

que  com  as  reflexões  surgidas  no  decorrer  da  aplicação  do  trabalho  a  equipe

mostrou  interesse  em  realizar  o  planejamento  estratégico  como  forma  de

implementar a Gestão por Resultados na RESEX. 

Para que maiores mudanças aconteçam e a gestão para resultados possa

fazer  parte  da  cultura  organizacional  da  Unidade  é  necessário  maior

amadurecimento  e  evolução  da  equipe,  onde  todos  se  responsabilizem  e  se

engajem verdadeiramente.  Só  assim será  possível  girar  o  PDCA continuamente

como forma de ir internalizando os princípios e fundamentos da excelência.

A unidade apresenta muitos desafios, mas, como citado por Cabral, Marques

e Araújo (2012) concluo que as sementes também foram lançadas na RESEX Chico

Mendes, fazendo votos de que ela seja de fato referência como modelo de Reserva

Extrativista.
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APÊNDICE A - Divisão Interna do Trabalho da RESEX Chico Mendes/AC

Temas de Gestão Coordenador Apoiadores

Macro  Tema  01  –  Fortalecimento  Organização
Comunitária  e  Implantação  do  sistema  de
Gestão  Integrado  Participativo,  na  área  de
jurisdição  da  Reserva  nos  municípios  de  Rio
Branco, Sena Madureira e Capixaba.

Fernando França Maia
Melina Rangel de 
Andrade Flúvio de 
Sousa Mascarenhas

Macro  Tema  02  –  Fortalecimento  Organização
Comunitária  e  Implantação  do  sistema  de
Gestão  Integrado  Participativo,  na  área  de
jurisdição da Reserva nos municípios de Xapurí,
Epitaciolândia, Brasiléia e Assis Brasil.

Melina Rangel de 
Andrade

Fernando França 
Maia
Flúvio de Sousa 
Mascarenhas

Macro Tema 03 – Desenvolvimento  Econômico,
Social e Humano Sustentável; Infra Estrutura e
Ordenamento Territorial

 
Silvana  Maria  Lessa
de Souza

Iria de Oliveira Santos
José   Carlos  Nunes
da Silva

Macro  Tema  04  –  Regularização  Fundiária
Consolidação de Limites e Sinalização

Fluvio  de  Sousa
Mascarenhas

Fernando  França
Maia
José Carlos Nunes da
Silva

Macro  Tema  05  –  Proteção,  Controle,
Monitoramento  e  Avaliação  dos  Impactos
Ambientais

Fluvio  de  Sousa
Mascarenhas

Fernando  França
Maia

Macro Tema 06 -  Pesquisa Iria de Oliveira Santos Silvana  Maria  Lessa
de Souza

Macro  Tema  07  –  Instrumentos  de  Gestão
(Marcos  Legais,  Normas  e  Regulamentos,
Processos  de  Gestão,  CCDRU,  Cadastro  de
Moradores, Plano de Manejo e Utilização

Iria de Oliveira Souza Fernando  França
Maia

Macro Tema 08 – Promoção do Funcionamento
e Fortalecimento do Conselho Deliberativo

Melina  Rangel  de
Andrade

Silvana  Maria  Lessa
de Souza

Tema  Estratégico  01  –  Promoção  da
Regularização  das  Ocupações  Irregulares  nos
Seringais Nova Esperança, Santa Fé ,  Porvir  e
Rubicon.

Silvana  Maria  Lessa
de Souza

Iria  de  Oliveira
Santos,  Flúvio  de
Sousa Mascarenhas

Tema  Estratégico  02  –  Gestão  do  Arpa  e
projetos especiais  e Área Meio

Iria de Oliveira Santos Silvana Souza, Melina
Andrade,  Flúvio
Mascarenhas,
Fernando Maia

Tema  Operacional  01  –  Atendimento  ao
moradores da Base avançada de Brasiléia

Jose Carlos Nunes da
Silva

Silvana  Maria  Lessa
de Souza

Tema  Operacional  02  –  Atendimento  ao
moradores da Base avançada de Xapuri

FECHAR BASE

Tema  Operacional  03  –  Atendimento  ao
moradores da Base avançada de Rio Branco

Fernando França Maia Melina  Rangel  de
Andrade,  Flúvio  de
Sousa Mascarenhas



APÊNDICE B – Matriz SIPOC do Processo Gestão do Transporte.

APÊNDICE C – Fluxograma do Sub-Processo Manutenção de Veículos

MACRO PROCESSO:   GESTÃO DO TRANSPORTE         PROCESSO: Manutenção de veículos
Revisão: 0

Data: 01/07/2015

 

FORNECEDORES
INSUMOS

(ENTRADAS)
OBJETIVOS DO

PROCESSO PRODUTOS (SAÍDAS) CLIENTES

EMPRESAS HABILITADAS
ARPA

NF MANTER OS
VEÍCULOS EM

CONDIÇÕES DE
USO

→ MANUTENÇÃO  DE VEÍCULOS → SERVIDORES RCM

EMPRESAS HABILITADAS
NUTRICASH

→
ORÇAMENTO

(CADM)
→ VEÍCULOS ABASTECIDOS BENEFICIÁRIOS RCM

DENTRAN
CARTÃO DE

ABASTECIMENTO
MANTER OS

VEÍCULOS COM
DOCUMENTAÇÃO

EM DIA 

HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE
VEÍCULOS

PARCEIROS RCM

ICMBIO SEDE  E  CR01
TAXAS E MULTAS

DETRAN
VEÍCULOS DEVIDAMENTE

DOCUMENTADOS
 

SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO INDICADORES DE DESEMPENHO DO
PROCESSO

METAS DE DESEMPENHO DO PROCESSO

VEÍCULOS SEM DOCUMENTAÇÃO E COM
MULTAS

NÚMERO  DE  VEÍCULO  COM  DOCUMENTAÇÃO
EM DIA

ATÉ  31/12/2015  TODOS  OS  VEÍCULOS  COM  CADERNO  DE
MOVIMENTAÇÃO DE VEÍCULOS

VEÍCULOS  SEM  EQUIPAMENTOS
OBRIGATÓRIOS

NÚMERO  DE  VEÍCULO  COM  EQUIPAMENTOS
OBRIGATÓRIOS

ATÉ  NOVEMBRO  2015  TODOS  QUE  PUDEREM  TER  SENHA  DA
NUTRICASH DEVEM ESTAR COM SUAS SENHAS

GESTÃO INFORMAL DO TRANSPORTE
REGISTRO DE SAÍDA DE VEÍCULO NO QUADRO
BRANCO

 

DOCUMENTAÇÃO DO PROCESSO

REQUISITOS REGULAMENTARES, MANUAIS E NORMAS REGISTROS - FORMULÁRIOS - RELATÓRIOS
MANUAL DE PROCEDIMENTOS ARPA MOVIMENTAÇÃO DE VEÍCULO

MANUAL DE PROCEDIMENTOS NUTRICASH CAUTELA

CONTRATOS ICMBIO  

ORDEM DE SERVIÇO PARA DIRIGIR VEÍCULO OFICIAL  
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APÊNDICE D – Fluxograma do Sub-Processo Manutenção via Arpa/FUNBIO.



45

Revisão: 0
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MACRO PROCESSO:   DOCUMENTOS       PROCESSO: GESTÃO DOS DOCUMENTOS Data: 01/07/2015

 

FORNECEDORES INSUMOS (ENTRADAS) OBJETIVOS DO PROCESSO PRODUTOS (SAÍDAS) CLIENTES

ICMBIO, CRS, Ucs, PFE OFICIOS, MEMORANDOS, RV MANTER OS DOCUMENTOS 
DEENTRADA E SAÍDA 
ORGANIZADOS

→ DECLARAÇÕES, AUTORIZAÇÕES → ICMBIO, CRS, Ucs, PFE

MP,  PF,  JUSTIÇA
FEDERAL

→ DEFESAS DE AI → ANUÊNCIAS, CERTIDÕES MP, PF, JUSTIÇA FEDERAL

GOV. MUNICIPAL,
ESTADUAL, FEDERAL.

REQUERIMENTOS,  NF
CONTROLE DE ENTRADA E
SAÍDA DOS DOCUMENTOS

OFÍCIOS, MEMORANDOS,  NOTAS
TÉCNICAS

GOV. MUNICIPAL, ESTADUAL,
FEDERAL.

ASSOCIAÇÕES,
COMUNIDADES

CONTRATOS FUNBIO (PF E PJ),
PRODUTOS CONTRATOS FUNBIO

PROCESSOS ADM.   CIDADÃOS, EMPRESAS

CIDADÃOS, 
EMPRESAS

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS MANTER ARQUIVAMENTO 
ADEQUADO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ASSOCIAÇÕES, 
COMUNIDADES

SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO INDICADORES DE DESEMPENHO DO PROCESSO METAS DE DESEMPENHO DO PROCESSO

DOCUMENTOS PERDIDOS, NÃO ENVIADOS QUANTIDADE DE DOCUMENTOS PERDIDOS TER OS DOCUMENTOS ORGANIZADOS ATÉ 31/12/2015
DOCUMENTOS  RECEBIDOS  E  NÃO
ARQUIVADOS

NÚMERO DE DOCUMENTOS NA CX DE ENTRADA
SGDOC

RESPONDER  TODOS  OS  DOCUMENTOS  NO  PRAZO  A  PARTIR  DE
HOJE
 DOCUMENTOS NÃO RESPONDIDOS QTDE  DE  MEMOS  E  OFÍCIOS  EXPEDIDOS  E

ARQUIVADODOCUMENTOS NÃO RESPONDIDOS NO PRAZO
DOCUMENTOS NÃO CADASTRADOS NO SGDOC
DOCUMENTOS NÃO RECEBIDOS NO SGDOC
ARQUIVO  DESORDENADOS.  DOCUMENTOS
SEM PADRÃO

DOCUMENTAÇÃO DO PROCESSO

REQUISITOS REGULAMENTARES, MANUAIS E NORMAS REGISTROS - FORMULÁRIOS - RELATÓRIOS
MANUAL SGDOC
MANUAL ARPA

 APÊNDICE E – Matriz SIPOC do Processo Gestão dos Documentos

APÊNDICE F – Fluxograma do Processo Gestão dos documentos
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APÊNDICE G – Matriz SIPOC do Processo Atendimento ao Beneficiário.
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MACRO PROCESSO:   ATENDIMENTO         PROCESSO: ATENDIMENTO AO BENEFICIÁRIO
Revisão: 0

Data: 02/07/2015

FORNECEDORES INSUMOS(ENTRADAS) OBJETIVOS DO PROCESSO PRODUTOS (SAÍDAS) CLIENTES

CADASTRO
REQUERIMENTOS, ATAS DE

REUNIÃO
GARANTIR ACESSO AO

DIREITOS/ POLÍTICAS PÚBLICAS
→ CERTIDÕES → MORADORES

MORADORES → DECLARAÇÕES/CERTIDÕES →
CONTROLE DE USO E

OCUPAÇÃO DAS TERRAS NA UC
CADASTRO ATUALIZADO

ASSOCIAÇÕES/NUCLEOS DE
BASE

ASSOCIAÇÕES,NÚCLEOS
DE BASE

RELATÓRIO DE ATIVIDADE DE
CAMPO

MANTER CADASTRO DE
MORADORES ATUALIZADO

ACORDOS ENTRE AS PARTES
ENVOLVIDAS NO CONFLITO

 

SINDICATOS RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS  AUTORIZAÇÕES  

ICMBIO/IBAMA → DADOS SOBRE A COLOCAÇÃO →  → LICENCIAMENTOS  

   ANUÊNCIA →  
   PARECERES (ASSOCIAÇÕES/RCM)  

SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO
INDICADORES DE DESEMPENHO DO

PROCESSO METAS DE DESEMPENHO DO PROCESSO

SEM PADRÃO NOS DOCUMENTOS EMITIDOS TODOS CADASTROS ATUALIZADOS ENCAMINHAR  TODOS  PROCESSOS  DE  ATENDIMENTO  EM
ANDAMENTO ATÉ 31/07/2015

DÚVIDAS QUANTO AS COMPETENCIAS DOCUMENTOS ORGANIZADOS E ACESSÍVEIS FAZER PASTA PARA CADA COLOCAÇÃO ATÉ 31/12/15

FALTA DE PROCEDIMENTOS PADRÃO DE ATENDIMENTO E RESOLUSÃO
DOS CONFLITOS

 
FINALIZAR TODOS OS PROCESSOS DE ATENDIMENTO EM 
ANDAMENTO ATÉ 31/12/15

FALTA  DE  PESSOAS PARA  REALIZAR  ATENDIMENTO  NOS  DIVERSOS
MUNICÍPIOS

 
FAZER TRIAGEM DOS CADASTROS PARA INSERIR NO BANCO DE

DADOS NO DIA 28/07 TODOS OS SERVIDORES
NECESSIDADE  DE  CONHECIMENTO  E  PADRONIZAÇÃO  DOS
PROCESSOS DE ATENDIMENTO AO BENEFICIÁRIO

 

MUITA BUROCRACIA AO REALIZAR ATENDIMENTO  FINALIZAR MODELO DE FORMULÁRIO DE ENTRADA E SAÍDA DE
MORADORES E SUBMETER AO CONSELHO PRÓXIMO Á REUNIÃO
DO CONSELHO
 

ATENDIMENTO DEFICIENTE  

DOCUMENTAÇÃO DO PROCESSO

REQUISITOS REGULAMENTARES, MANUAIS E NORMAS REGISTROS - FORMULÁRIOS - RELATÓRIOS
PLANO DE UTILIZAÇÃO, PLANO DE MANEJO, CCDRU, MANUAL DE ORIENTAÇÃO DOS NÚCLEOS DE BASE FORMULÁRIOS DE REQUERIMENTOS, RELATÓRIOS DE VISTORIAS

PLANO DE PROTEÇÃO, RESOLUÇÕES DO CONSELHO, LEGISLAÇÃO AMBIENTAL HISTÓRICOS DOS CASOS
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APÊNDICE H – Fluxograma do Processo Atendimento ao Beneficiário.



APÊNDICE I -  Tabela dos Processos Identificados na RESEX Chico Mendes/AC.

PROCESSOS DE APOIO SUB-PROCESSO

ATENDIMENTO AO BENEFICIÁRIO: 

Emissão de certidão, Troca de 
colocação, Anuência, 
Autorização direta, 
Licenciamento, Atendimento 
de conflitos.

ATENDIMENTO PÚBLICO EXTERNO: 
Anuência, Autorização direta, 
Licenciamento, Acolhimento 
de denúncia.

GESTÃO DOCUMENTAL
GESTÃO DE RESURSOS HUMANOS

GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

PLANEJAMENTO OPERACIONAL E LOGÍSTICO

GESTÃO PATRIMONIAL: 

Manutenção de máquinas e 
equipamentos, Manutenção de 
estruturas físicas e Controle de
almoxarifado.

GESTÃO DO TRANSPORTE: 

Manutenção de Veículos (sub-
processo Manutenção via 
Arpa/FUNBIO), Abastecimento 
de Veículos e *Gestão dos 
documentos dos veículos

CADASTRO
BANCO DE DADOS

* A equipe acredita que não é um processo, porém voltará analisá-lo nas próximas reuniões.
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