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RESUMO

Este trabalho apresenta os resultados de uma atuação prática de facilitação interna
para  o  mapeamento  de  processos  críticos  comuns  entre  duas  Unidades  de
Conservação  Federais,  o  Parque  Nacional  do  Descobrimento  e  a  Reserva
Extrativista Marinha de Corumbau, contribuindo com a organização das atividades a
serem realizadas de maneira integrada entre as duas unidades, possibilitando assim
uma otimização de seus recursos. Foram realizadas oficinas com a participação dos
servidores ligados a atividades finalísticas para identificação de problemas comuns
entre as unidades e, a partir destes, estabelecer uma priorização de processos a
serem mapeados.

Palavras  chaves: mapeamento  de  processos,  gestão  por  processos,  eficiência,
gestão pública, unidade de conservação, arranjos de gestão, Bizagi, unidades de
conservação. 
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1. INTRODUÇÃO:

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA:

Em  razão  da  proximidade  territorial  e  pela  existência  de  atividades  de  gestão
direcionadas a muitos usuários-cidadãos em comum, inclusive com o compartilhamento da
sede,  o  Parque  Nacional  do  Descobrimento  (PARNA  do  Descobrimento)  e  a  Reserva
Extrativista Marinha de Corumbau (RESEX Corumbau) têm, ao longo dos últimos anos e em
diferentes momentos, organizado em conjunto atividades de interesse mútuo. Por diferentes
motivos, sejam os problemas inerentes a cada unidade ou as mudanças no contexto de cada
gestão, como constantes mudanças de Chefia no PARNA do Descobrimento, por exemplo, as
ações ainda são feitas de forma pontual e não sistematizadas. 

O mapeamento  de processos críticos  comuns,  além de sistematizar  as  atividades  e
aperfeiçoar o uso dos recursos existentes em cada unidade, poderia vir a consolidar as ações
articuladas entre elas consolidar um modelo de gestão integrada apropriado a unidades de
conservação que possuem objetivos de criação bem diferentes, conforme definidos na Lei no

9985/2000 que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC).

1.2. UNIDADE DE APLICAÇÃO:

O trabalho  foi desenvolvido em duas  Unidades de Conservação (UC)
localizadas no extremo sul do estado da Bahia: o PARNA do Descobrimento
e  a  RESEX  Corumbau.  As  duas  unidades  possuem  grande  proximidade
territorial, sendo que o PARNA do Descobrimento se localiza na Zona Costeira
e seu limite leste  se encontra  a cerca de 5 km do limite oeste  da RESEX
Corumbau.  Atualmente  as  duas  unidades  compartilham  uma  sede
administrativa na cidade de Prado/BA.
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Figura 1: Localização do PARNA do Descobrimento e da RESEX Corumbau
– sul do estado da Bahia.

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados geográficos do ICMBIO (2015)

1.2.1. Parque Nacional do Descobrimento:

O PARNA do Descobrimento foi criado no dia 20 de abril de 1999, Decreto Federal
sem número, e ampliado através do Decreto Presidencial sem número de 5 de junho de 2012.
Fica localizado na zona costeira do extremo sul da Bahia, no município de Prado e possui uma
área de 22.693,97 hectares.

Os objetivos básicos da unidade,  definidos pelo art.  3º do Decreto sem número de
05/06/2012 são “o de proteger e preservar amostras dos ecossistemas existentes, possibilitar o
desenvolvimento de pesquisas científicas e possibilitar o desenvolvimento de atividades de
educação e interpretação ambiental,  de recreação em contato com a natureza e de turismo
ecológico”.

O PARNA do Descobrimento possui zona de amortecimento definida no Plano de
Manejo  (junho  de  2014)  e  Conselho  Consultivo  criado  pela  Portaria  ICMBIO  nº  10  de
01/02/2008, formado com 34 integrantes e que possui um Plano de Ação.

A  unidade  se  destaca por  ser  sítio  do  Patrimônio  Natural  da  Humanidade,  título
concedido pela UNESCO – Organização das Nações Unidas Para a Educação, a Ciência e a
Cultura, fazer parte do Mosaico de Áreas Protegidas e se constituir num dos últimos grandes
remanescentes da Mata Atlântica ainda em bom estado de conservação na região, sendo um
dos últimos remanescentes de matas de Tabuleiros Costeiros da  Mata Atlântica em todo o
nordeste  brasileiro. Há  também  trechos  da  vegetação  especializada  mussununga,  pouco
conhecida,  sendo muitas vezes confundida com a floresta ombrófila ("matas restingadas"),
restingas arbóreas ou arbustivas. Árvores imponentes, como o jacarandá-da-bahia, a braúna,
Imbiruçu e centenas de outras espécies arbóreas e arbustivas que são componentes da Mata
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Atlântica encontradas no Parque, que é uma das últimas reservas da arruda (Schartzia sp.),
espécie endêmica que foi muito utilizada na confecção de gamelas e pilões.

Localiza-se no município de Prado e protege parte das bacias hidrográficas do Rio
Cahy, do Peixe, Imbassuaba, Japara Grande e Japara Mirim. A UC abrange as nascentes do
rio Cahy, em cuja foz situa-se o primeiro ponto de fundeio da armada de Cabral na ocasião do
descobrimento do Brasil.

Abriga um numero significativo de aves ameaçadas ou quase ameaçadas conforme as
listas  nacionais  e  globais,  com  destaque  para  Mutum-do-Sudeste  (crax  blumembachii),
espécie ameaçada e já localmente extinta  na maior  parte  das UCs no estado da Bahia.  O
PARNA do Descobrimento é a área chave para conservação do mutum, sendo a única UC da
Bahia com registros regulares e comprovados da espécie. Além disso, o tamanho do parque e
sua localização são importantes para manutenção de mamíferos como anta (tapirus terrestris),
o queixada (tayassu pecari), onça parda  (puma concolor),e a onça pitada (panthera onca),
gato mourisco (puma yagouaroundi),  a jaguatirica (leopardus pardalis) e o gato maracujá
(leopardus wiedii).

A sede administrativa do Parque, localizada na cidade de Prado, serve como ponto de
apoio  para  informações  turísticas  e  ambientais  na  região,  além de  contar  com  materiais
educativos sobre questões ambientais para estudantes da região. 

Inserida na chamada “Costa do Descobrimento”, a região é considerada o berço da
história do Brasil, sendo o segundo destino turístico e maior rede hoteleira da Bahia segundo
Secretaria de Turismo do Estado da Bahia, 2014. Pelo fato de os turistas viajarem a região
para  conhecer  e  desfrutar  principalmente  das  praias  do  litoral,  colocar  o  PARNA  do
Descobrimento em roteiros turísticos é uma alternativa bastante viável, especialmente após a
construção do seu complexo administrativo já em projeto. 

Há também uma sede de campo na entrada do Parque, com pouca infraestrutura e um
posto avançado,  próximo à Vila de Cumuruxatiba,  atualmente  ocupado por indígenas.  As
estradas dentro do Parque são de terra, utilizadas apenas pelos funcionários no monitoramento
rotineiro. 

Os remanescentes florestais da região estão sendo pressionados por diversas práticas
locais, como a retirada ilegal de madeira e incêndios florestais. As principais ameaças são
queimadas, a caça ilegal e o desmatamento. 

No  entorno  do  PARNA  do  Descobrimento  existem  ainda  nove  assentamentos  de
reforma agrária. Aldeias indígenas Pataxó também se encontram no entorno.  Existem ainda
outras áreas na parte leste do PARNA do Descobrimento ocupadas por etnias indígenas que
aguardam  demarcação  de  suas  terras.  Cinco  comunidades  dessas  etnias  fazem  parte  do
Conselho  da  unidade.  As  atividades  tradicionais  desses  povos  têm  causado  incêndios
florestais, caça e retirada de madeiras nos fragmentos de floresta. Isso se traduz em pressões
contínuas à integridade da Unidade.

Quadro 1: Informações sobre o PARNA do Descobrimento
PARNA do Descobrimento

Endereço da Sede
Rua 04, Quadra C, Lote 31- Novo Prado – Prado/BA – 
CEP: 45980-000.

Coordenação Regional CR7 – Porto Seguro
Telefone: (73) 3298-2233
Plano de Manejo: Finalizado. Aguarda publicação.
Atividades desenvolvidas: Gestão socioambiental, pesquisa, proteção.

Situação Fundiária:
Possui propriedades particulares a indenizar na área de 
ampliação.

Conselho: Consultivo. Atuante e com plano de ação.

Atividades Conflitantes:
Retirada de madeira, caça, conflitos com etnias 
indígenas, incêndios florestais.
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Atividades de uso público: Não. 
Plano de Proteção? Não. O Plano de Manejo contem as ações de proteção.
Acordos, portarias ou outros instrumentos 
específicos para gestão da unidade:

Não.

Fonte: Elaborado pela autora com base em informações de servidores da UC (2015)

1.2.2. Reserva Extrativista Marinha de Corumbau: 

A RESEX Corumbau está situada no extremo sul do estado da Bahia,  tendo como
limite norte, a "Praia do Espelho", município de Porto Seguro, e como limite sul a "Praia das
Ostras",  no  município  de  Prado,  sendo  consequentemente  parte  dos  destinos  turísticos
baianos, as chamadas "Costa do Descobrimento" e "Costa das Baleias" (SECRETARIA DE
TURISMO DO ESTADO DA BAHIA, 2014) 

Possui área aproximada de 89.596,75 hectares, abarcando o cinturão marinho de oito
milhas  náuticas  a  partir  da  Linha  de  Preamar  Média  (LPM),  numa  extensão  de
aproximadamente 65 km de costa. Essa Unidade de Conservação de Uso Sustentável compõe
a  "Região  dos  Abrolhos",  A  região  possui  a  maior  biodiversidade  marinha  e  o  maior
complexo  recifal  do Atlântico  Sul  Ocidental,  sendo considerada  pelo  Ministério  do Meio
Ambiente  (MMA)  como  área  de  extrema  importância  biológica  para  a  conservação  da
biodiversidade costeira e marinha no Brasil é também integrante da "Reserva da Biosfera".

A RESEX Corumbau também abrange ecossistemas de manguezais, especialmente na
foz dos rios Caraíva, Corumbau e Cahy que se encontram em bom estado de conservação. A
região é a principal área de reprodução da baleia-jubarte (Megaptera novaengliae), espécie
citada na Lista Oficial de Espécies Ameaçadas de Extinção, que no período de julho a outubro
estimula  expedições  turísticas  de  observação  saindo  das  comunidades  da  RESEX,
especialmente  de  Cumuruxatiba,  que  tem  esse  elemento  como  um  de  seus  atrativos.
Tartarugas marinhas, também citadas na Lista, usam a área principalmente para alimentação.
Algumas espécies, como a tartaruga-cabeçuda,  Caretta caretta, também desovam nas praias
da região, inclusive nas pertencentes à RESEX Corumbau. Em meio a estes ecossistemas,
existem  bancos  pesqueiros  onde  são  explorados  camarões  e  peixes  de  vital  importância
econômica para as comunidades locais.

A RESEX Corumbau, criada por Decreto Presidencial nº de 21 de setembro de 2000,
tem como objetivo principal determinado no art. 2º do seu decreto de criação o de “garantir a
exploração  autossustentável  e  a  conservação  dos  recursos  naturais  renováveis
tradicionalmente  utilizados  pela  população  extrativista  da  área”.  Foi  criada  a  partir  da
mobilização da comunidade tradicional de pescadores artesanais que utilizam e dependem dos
recursos pesqueiros da área e que, percebendo que seus estoques rareavam e seu cotidiano
sofria  forte  pressão externa,  se  organizaram e buscaram apoio de instituições  locais  e  do
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Reniváveis (IBAMA).

A população tradicional beneficiária da RESEX Corumbau é fortemente marcada pela
descendência da etnia indígena Pataxó, possuindo algumas aldeias entre as localidades que a
compõem. A comunidade, que tem no extrativismo pesqueiro sua principal fonte de vida, é
composta de cerca de 650 famílias e está distribuída por nove localidades assim chamadas:
Curuípe,  Nova  Caraíva,  Caraíva,  Aldeias  Indígenas  de  Barra  Velha  e  Bujigão,  em Porto
Seguro, e Corumbau, Veleiro, Imbassuaba e Cumuruxatiba, em Prado. 

Os limites  da RESEX Corumbau não foram ainda  demarcados com precisão,  pela
ausência de demarcação da LPM, uma competência da Secretaria do Patrimônio da União
(SPU),  órgão  do  Ministério  do  Planejamento,  Orçamento  e  Gestão,  o  que  trás  diversos
inconvenientes para a gestão da UC.
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O Conselho Deliberativo foi criado em 2002, quando também foi aprovado o Plano de
Manejo. Em 2006 a administração da UC conseguiu que fosse publicado o ato de criação do
Conselho  Deliberativo,  e  também  validadas  todas  as  decisões  prévias,  de  2002  a  2006,
inclusive a aprovação do Plano de Manejo. O chamado Plano de Manejo, de 2002, aprovado
quando a unidade ainda era gerida pelo IBAMA, é o equivalente ao atual Plano de Utilização,
que funciona como o também atual instrumento chamado Acordo de Gestão. No Plano de
Manejo também estão incluídas as regras de turismo náutico, que regulamentam atualmente as
atividades de uso público na RESEX.

A unidade já tem estabelecido o Contrato de Concessão de Direito de Uso.

Quadro 2: Informações sobre a RESEX Corumbau

RESEX CORUMBAU

Endereço da Sede
Rua 04, Quadra C, Lote 31- Novo Prado – Prado/BA – CEP: 
45980-000.

COORDENAÇÃO 
REGIONAL

CR7 – Porto Seguro

Telefone (73) 3298-2592
Plano de Manejo Possui desde 2002.

Atividades desenvolvidas
Gestão socioambiental, pesquisa, proteção, alternativas de 
desenvolvimento socioeconômico, cadastro de beneficiários, 
regularização fundiária.

Conselho Deliberativo. Atuante e com plano de ação.

Atividades Conflitantes
Pesca irregular, turismo irregular, ocupação de terrenos na 
praia, ocupações por cercas na praia que dificultam o acesso.

Atividades de uso público
Geridas por particulares. Regulamentadas pelas regras do 
Plano de Manejo.

Plano de Proteção? Não.
Acordos, portarias ou outros 
instrumentos específicos para 
utilização dos recursos

O Plano de Manejo é equivalente a um acordo de gestão; 
Contrato de Concessão de Direito de Uso

Fonte: Elaborado pela autora com base em informações de servidores da UC (2015)

2. OBJETIVOS:

2.1. OBJETIVO GERAL: 

Identificar, mapear, propor melhorias e implantar processos críticos comuns entre o
PARNA do Descobrimento e a RESEX Corumbau.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

a) Identificar alguns processos comuns mais críticos para as duas unidades, 
selecionando um ou dois processos de acordo com prioridade estabelecida 
pelas unidades, dependendo da complexidade da tarefa;

b) Analisar o(s) processo(s) priorizado(s), identificando as etapas e atividades que
compõem o processo atualmente;
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c) Elaborar um plano de melhoria da gestão do(s) processo(s) escolhido (s);
d) Mapear o(s) processo(s) priorizado(s) e elaborar seu(s) fluxograma(s);
e) Implantar o(s) processo(s) mapeado(s).

3. METODOLOGIA DE REALIZAÇÃO DA PRÁTICA:

3.1. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PROJETO:

Inicialmente o projeto foi proposto para uma unidade de conservação localizada no
extremo sul da Bahia (PARNA do Descobrimento), que apresentou a sugestão de inclusão de
outra unidade com a qual realiza algumas ações conjuntas, a RESEX de Corumbau. Foi feito
inicialmente o contato com os Chefes das unidades e a partir de informações repassadas por
estes sobre as atividades desenvolvidas foi proposto o projeto de mapeamento de processos. O
projeto proposto seria executado por meio de três oficinas realizadas com a participação dos
servidores das duas unidades.

3.2. DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA:

Uma vez que o trabalho seria realizado em unidades sobre as quais a facilitadora não
possuía  conhecimento  detalhado,  já  que  não  são  sua  unidade  de  lotação,  antecedendo  o
Módulo  IV  do  Ciclo  de  Gestão  Para  Resultados  do  ICMBIO  (CGPR),  cujo  tema  seria
“Mapeamento de Processos”, optou-se pela realização das seguintes etapas de trabalho: 

a) Uma oficina para coleta de informações mais detalhadas sobre as atividades
executadas pelas unidades, principalmente em conjunto, estabelecendo-se uma
priorização sobre temas a serem trabalhados posteriormente no mapeamento de
processos.

b)  Uma oficina para a realização do mapeamento dos processos, identificados a
partir das informações levantadas na primeira oficina.

c) Trabalho  de  modelagem  dos  processos  e  apresentação  da  proposta  aos
servidores para validação ao final das oficinas.

Com o auxílio do capítulo “Ferramentas do Guia de Simplificação Administrativa” do
Guia D Simplificação Administrativa (BRASIL, 2006) foram escolhidas algumas ferramentas
para aplicação durante as oficinas.

Assim, foi estabelecida uma metodologia para identificação dos processos sob a ótica
dos problemas comuns das UC, identificando assim as ações desenvolvidas em conjunto entre
as unidades para lidar com esses problemas, antes de buscar a identificação dos processos
relacionados que poderiam ser mapeados. 

3.3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA PRIMEIRA OFICINA:

A oficina foi realizada nos dias 11 e 12/03/2015. 



15

O Relatório da 1ª Oficina se encontra como Apêndice A deste trabalho.

Quadro 3: Atividades desenvolvidas durante a primeira oficina.

ATIVIDADES
Período 11/03/2015 12/03/2015

Manhã

Levantamento de Informações
sobre atividades dos servidores

(formulários)

Definição de problemas em
comum entre as unidades

(continuação da tarde anterior)

Apresentação dialogada
Elaboração da Matriz GUT para
priorização dos problemas/ações

Intervalo Almoço Almoço

Tarde

Realização de levantamento dos
principais problemas de cada
unidade (trabalho em grupo) Elaboração da Matriz GUT para

identificação dos problemas
prioritáriosDefinição de problemas em comum

entre as unidades (ferramenta 5
porquês).
Fonte: Elaborado pela autora (2015)

a) Identificação das equipes das unidades e atividades realizadas pelas unidades:

Inicialmente,  conforme  iam  chegando  ao  local  da  oficina,  foram  distribuídos
formulários  aos  servidores  das  duas  unidades,  por  meio  dos  quais  informaram:  tempo de
serviço público e na unidade atual, atribuições na unidade e se participaram anteriormente em
atividade de planejamento. O objetivo foi o de conhecer não somente as equipes das unidades
e as principais funções de cada um, mas também de ter um panorama geral das principais
atividades executadas por cada unidade. As informações foram consolidadas nos quadros 4 e
5.

Quadro 4: Servidores do PARNA do Descobrimento

EQUIPE PARNA DO DESCOBRIMENTO

Nome Vínculo Cargo Atribuições
Tempo

SPF1/Unidade
atual2

Geraldo
Machado
Pereira

SPF1 Analista
Ambiental

Chefe de Unidade, gerente da
brigada, fiscalização, logística,

instrutor combate incêndio.

30 anos/ 2 meses 

Flavia
Maria

Rossi de
Morais

SPF1 Analista
ambiental

Gestão socioambiental
(conselho, educação ambiental,

gestão de conflitos),
atendimento ao público,

Parecerista SISBIO, auxílio
com a brigada, motorista e

administração na ausência dos
outros servidores.

9 anos/ 1,5 ano

Carmen
Barcellos

SPF1 Atividades administrativas Abono de
permanência/mais

de 10 anos
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Jéssica
Nobre

Estagiária Participação de reuniões do
conselho, elaboração de projeto

de sinalização,
acompanhamento em visitas a
PARNA, participação plantio

de mudas nativas e outras
atividades técnicas.

11 meses

1 SPF – Servidor Público Federal; 2 Tempo desde início do vínculo até a data da oficina (maio/2014).
Fonte: Elaborado pela autora (2015).

Quadro 5: Servidores da RESEX Corumbau

EQUIPE RESEX CORUMBAU

Nome Vínculo Cargo Atribuições
Tempo

SPF1/Unidade
atual2

Ronaldo
Freitas

Oliveira

SPF1 Analista
Ambiental

Chefe de Unidade, mediação
conflitos, contribuir ações

comunitárias, SISBIO,
cadastro SGDOC, elaborar

documentos oficiais, mediação
reuniões, atendimento ao

público, contribuição gestão
em mosaico, controle

autorização uso público,
atualização cadastro

beneficiários,
controle/manutenção veículos,

motorista, marinheiro,
atendimento denúncia,

fiscalização.

12,5 anos/ 12,5
anos

Janina
Azevedo

SPF1 Analista
Ambiental

Apoio conselho deliberativo,
auxílio aos beneficiários com

reuniões políticas para
RESEX, educação ambiental,

motorista, comunicação
(projetos, mídias sociais, e-

mails)

8 anos/ 4 ano

Lauro
Henrique de

Paiva

SPF1 Analista
Ambiental

Fiscalização, planejamento de
fiscalização, levantamento

costeiro, manutenção de barcos
e veículos, transferência de

patrimônio IBAMA,
atendimento ao público

10 anos/3 anos

Juliana
Azevedo
Santos

Estagiária Acompanhamento de
processos internos,

organização arquivos jurídicos,
atividades de registro, controle
expedientes administrativos,

minutas de respostas a

1 ano e 4 meses
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documentos oficiais.
1 SPF – Servidor Público Federal; 2 Tempo desde início do vínculo até a data da oficina (maio/2014).

Fonte: Elaborado pela autora (2015).

O levantamento de informações sobre os servidores permitiu a identificação de alguns
que  já  trabalharam  com planejamento,  o  que  serviu  como  ponto  de  apoio  em diferentes
momentos da aplicação do projeto.

b) Discussão sobre tipos de modelos de gestão entre Unidades:

Logo após, foi realizada uma apresentação dialogada por aproximadamente uma hora
sobre  o  ciclo  de  capacitação  em  gestão  para  resultados  do  ICMBIO,  o  processo  de
planejamento  e  algumas  de suas  aplicações  (Plano de Manejo,  Conselho,  mapeamento  de
processos).

Também foi abordado o assunto “arranjos de gestão entre unidades de conservação”.
No início do ano de 2014, o Instituto Chico Mendes para a Conservação da Biodiversidade –
ICMBio e a The Nature Conservancy – TNC estabeleceram uma parceria para a elaboração de
estudo  e  de  proposições  sobre  arranjos  institucionais  e  modelos  de  Gestão  Integrada  de
Unidades de Conservação – UC (Formalizada no Termo de Cooperação Técnica Nº 9/2012
entre o Ministério do Meio Ambiente – MMA e a TNC). Como parte do estudo foi realizado
junto  às  Coordenações  Regionais  –  CR o  levantamento  dos  arranjos  de  gestão  integrada
existentes  por  meio  do  formulário  enviado  aos  Coordenadores  Regionais  (Anexo  1).  As
informações contidas no formulário foram utilizadas durante a apresentação dialogada (figura
2) com a finalidade de promover uma reflexão a respeito do tipo de trabalho conjunto entre as
duas unidades. As informações contidas no formulário foram utilizadas como um dos temas
da apresentação dialogada com a finalidade de promover uma reflexão a respeito do tipo de
trabalho conjunto entre as duas unidades.

Ao longo da apresentação e  debate  suscitado pela  apresentação da pesquisa foram
colocadas algumas perguntas norteadoras para discussão:

a) As duas unidades realizam ou pretendem realizar rotineiramente ações
de maneira integrada? 

b) O PARNA do Descobrimento e a RESEX Corumbau se enquadram em
algum modelo  de gestão  apresentado no formulário  utilizado  para o
levantamento realizado junto a CR7?

c) O que seria de maior utilidade para as duas unidades, mapear processos
da área meio ou da área fim?
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Figura 2: Slide sobre tipos de arranjos de gestão entre unidades de conservação
Fonte: TNC (2014).

O tema gerou um debate produtivo e esclarecedor sobre a gestão das duas unidades,
definida assim pelos servidores presentes como uma Gestão Multifuncional  (caso em que
duas unidades organizacionais descentralizadas do ICMBIO, com equipes específicas de cada
unidade, desenvolvendo atividades conjuntas numa mesma sede física), conforme apresentado
na figura 2. 

Dessa forma explicitou-se a intenção das unidades em atividades conjuntas de maneira
rotineira  e  foi  possível  trabalhar  a  identificação  de  problemas  em  comum  visando
efetivamente o mapeamento futuro de processos comuns, mesmo que ainda não implantados.

Também foi possível identificar a partir do debate algumas atividades já iniciadas em
conjunto,  como  a  fiscalização  (embora  em  ações  pontuais)  e  um  projeto  integrado  de
capacitação de professores como parte do programa de educação ambiental. Esta se mostrou a
iniciativa mais concreta de integração de atividades entre as duas unidades até o momento.
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Figura 3: Apresentação dialogada durante a 1ª oficina do Projeto de Aplicação
Prática – sede das unidades em Prado/BA

Fonte: Autora (2015)

c) Identificação de problemas comuns entre as Unidades:

Foram formados dois grupos,  um composto por servidores  da RESEX e outro por
servidores do PARNA, e cada grupo se reuniu para estabelecer os principais problemas de
cada unidade. Aos servidores foi solicitado que utilizassem o método de Brainwriting, onde
cada  servidor  permaneceu  por  aproximadamente  15  minutos  listando  individualmente  os
principais problemas das unidades para depois apresentá-los aos outros integrantes do grupo.
De acordo com Lucinda  (2010) “a filosofia  predominante  no Brainwriting  é  a  de que as
pessoas tímidas,  que apresentam dificuldades  para expor suas ideias verbalmente,  também
possam participar de reuniões para a solução de problemas”. A metodologia foi utilizada com
a intenção  de  permitir  aos  participantes  menos  falantes  que  expusessem suas  ideias  sem
interferências prévias, como ocorre muitas vezes no caso da utilização da metodologia do
Brainstorming.

Os dois grupos se reuniram novamente e foi utilizada a Técnica de Moderação por
Cartelas  como  ferramenta  de  facilitação  dessa  construção,  uma  vez  que  ela  possibilita  a
participação democrática, considerando a opinião de todos os participantes (BRASIL, 2006)
para levantamento dos problemas. As tarjetas referentes aos problemas levantados por cada
UC foram afixadas  em local  visível  a  todos,  com os  principais  problemas  listados  pelos
servidores da RESEX em tarjetas rosa, e os do PARNA em tarjetas azuis, como mostrado na
figura 4.
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Figura 4: Principais problemas identificados pelos servidores de cada unidade.
Fonnte: Autora (2015)

Por meio da técnica dos cinco porquês (LUCINDA, 2010) foram sendo identificados
os problemas-raiz associados a cada item identificado pelos servidores nas tarjetas, havendo o
agrupamento de alguns itens, que eram relacionados a apenas um problema-raiz. Problemas
identificados por uma das unidades apenas eram neste momento também identificados como
importantes para a outra unidade, passando a fazer parte da lista de “problemas em comum”.
Essa  etapa  promoveu  um  amplo  debate  entre  os  servidores  das  duas  unidades,  com
aprofundamento sobre o entendimento  dos problemas e esclarecimentos  sobre a forma de
execução das atividades desenvolvidas por cada uma.

Os  problemas-raiz  identificados  apontados  igualmente  pelos  servidores  das  duas
unidades forma apresentados em flip chart numa ordem aleatória para elaboração da matriz
GUT – Gravidade, Urgência. Tendência (LUCINDA, 2010; BRASIL, 2006).

d) Priorização dos problemas comuns:

Elaboração da Matriz GUT para identificação dos problemas prioritários. Optou-se por
aplicar a ferramenta com atribuição de 3 (três) valores apenas: 5 (cinco), 3 (três) e 1 (um),
como apresentado em Brasil (2006), já que a atribuição de cinco classificações (1 a 5) poderia
deixar a matriz muito complexa ao ser utilizada para duas unidades simultaneamente.

Foram entregues aos servidores cópias das notas utilizadas para priorização através da
Matriz GUT, conforme apresentado na figura 5.
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Figura 5: Texto contendo definições e notas para utilização durante a montagem da Matriz
GUT para priorização de problemas.

Fonte: BRASIL (2006)

Os servidores de cada unidade debateram sobre as notas atribuídas em cada
critério  apenas  para  a  sua  unidade  de  lotação.  Foi  solicitado  aos  servidores  que
buscassem o consenso para atribuição de cada nota, conforme recomendado em Brasil,
2006. Os próprios servidores propuseram que se utilizasse um código de cores para
anotar as notas atribuídas a cada unidade que se diferenciassem, como apresentado na
figura 6.

Figura 6: valores atribuídos pelos servidores a cada critério da Matriz GUT.
Fonte: Autora (2015).

A apresentação  dos  critérios  a  serem utilizados  na  matriz  GUT já  promoveu  um
pequeno debate sobre a definição dos conceitos, onde servidores buscaram exemplos próprios
para  um  melhor  entendimento.  A  metodologia  pareceu  ter  grande  aceitação  entre  os
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servidores, que se empenharam em identificar com cuidado cada valor atribuído e debater
suas implicações para as unidades. 

Figura 7: Resultado da Matriz GUT resultante da Oficina já transcrita para planilha
Fonte: Autora (2015)

Ao final  da reunião foi proposto pela  facilitadora que a Matriz GUT organizada e
consolidada fosse apresentada a todos na oficina seguinte, fazendo-se uma breve revalidação
dos valores atribuídos. 

Ao longo da oficina e debates suscitados pelas diferentes ferramentas utilizadas foram
sendo identificados  os  problemas  comuns  entre  as  unidades  e  as  ações  que  estas  podem
realizar rotineiramente de maneira integrada a fim de otimizar seus recursos. Além disso, as
informações  sobre as atividades  desenvolvidas  por cada servidor possibilitaram identificar
quais destes poderiam ser chamados a participar do mapeamento de cada processo. 

Posteriormente  os  resultados  da  Matriz  GUT  foram  consolidados  em  planilha  e
enviados a todos os servidores das duas unidades (figuras 7 e 8).

Figura 8: Apresentação final do resultado da priorização dos problemas comuns entre as duas unidades
através da utilização da Matriz GUT, representados da maior para a menor prioridade.

Fonte: Autora (2015).

Ficou definido entre os servidores das unidades que estes poderiam ser identificados
com o arranjo de gestão multifuncional, e, entre os problemas discutidos, a grande maioria se
relacionava a processos finalísticos. 
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Embora se identificando como um arranjo de gestão do tipo multifuncional, não foram
identificadas atividades executadas rotineiramente de maneira totalmente integrada entre as
duas unidades. Apesar das atividades de fiscalização serem executadas muitas vezes com a
cooperação entre as duas unidades, estas ainda não são planejadas rotineiramente de maneira
integrada. 

Foi identificada uma proposta iniciada de projeto de educação ambiental (capacitação
de professores) a ser desenvolvido de maneira integrada. 

A  realização  de  todas  as  atividades  propostas  para  a  oficina  possibilitou  então  a
obtenção das informações necessárias para se iniciar em oficina futura o mapeamento dos
processos em comum buscando-se assim atingir o objetivo geral do projeto. 

3.4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEGUNDA OFICINA:

A oficina foi realizada de 29/06/2015 a 03/07???/2015. O Relatório da 1ª Oficina se
encontra como Apêndice B deste trabalho.

Em razão da dificuldade de conciliação da agenda entre servidores das duas unidades,
a segunda oficina foi organizada sem uma programação pré-estabelecida. Foi definida apenas
uma semana de permanência para a facilitadora na cidade sede das unidades, e a programação
foi adaptada, dia após dia, à presença dos servidores envolvidos com determinadas atividades.
As duas oficinas restantes programadas para a conclusão do projeto foram sintetizadas numa
única semana.

Para atingir o objetivo proposto pelo projeto seria necessário o cumprimento de três
etapas:

a) Apresentação de conceitos teóricos sobre mapeamento de processos e 
relação entre gestão integrada e gestão por processos como embasando para
o trabalho de mapeamento de processos.

b) Definição de processos prioritários em comum entre as duas unidades
c) Mapeamento de processos da área finalística integrados.

Como resultado da oficina anterior  três problemas se destacaram como prioritários
para as duas unidades: Fiscalização, Planejamento e Comunicação, sendo que, ao longo das
discussões, fiscalização e planejamento se destacaram para as duas unidades.

Sendo  “comunicação”  um  tema  bastante  amplo,  a  sugestão  da  facilitadora  seria
identificar processos relacionados à fiscalização e planejamento, para assim mapeá-los. 

Embora a educação ambiental para a gestão, outro problema classificado através da
Matriz GUT, não tenha sido colocado entre os três mais prioritários (ficou como prioridade
dois (2) para a  RESEX e seis  (6) para o PARNA), identificou-se esta atividade sendo já
iniciada de maneira integrada entre as duas unidades, que por meio de uma capacitação de
professores  para as escolas  com interface  com o PARNA do Descobrimento  e  a  RESEX
Corumbau. Assim, caso o tempo disponibilizado pelos servidores das unidades permitisse,
seria proposto também o mapeamento do processo de educação ambiental.

Importante  destacar  que,  apesar  da  iniciativa  do  projeto  integrado  de  educação
ambiental, nenhuma das atividades se dava ainda sistematicamente de maneira integrada entre
as duas unidades.

a) Programação da oficina e definição dos processos a serem mapeados:

Em razão da dificuldade de conciliação da agenda entre servidores das duas unidades,
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a segunda oficina foi organizada sem uma programação pré-estabelecida. Foi definida apenas
uma semana de permanência para a facilitadora na cidade sede das unidades, e a programação
foi adaptada, dia após dia, à presença dos servidores envolvidos com determinadas atividades.

Inicialmente foi solicitada uma primeira reunião com a presença de todos os servidores
das  áreas  finalísticas  das  duas  unidades,  para  realização  da  apresentação  dialogada  e
embasamento teórico necessário a continuidade dos trabalhos. 

Como os dois chefes das unidades tinham compromissos nesta data, a apresentação
dialogada foi agendada para o dia seguinte, 30/07/2015. Foi também informado pela servidora
do PARNA do Descobrimento responsável pelas atividades de educação ambiental que esta
entraria em férias no dia seguinte. Embora o item “educação ambiental voltada para a gestão”
não tenha sido destacado durante a oficina anterior como um dos três problemas prioritários
entre  as  duas  unidades,  como  resultado  da  oficina  anterior  havia  sido  identificada  uma
proposta  já  iniciada  de  projeto  de  educação  ambiental  (capacitação  de  professores)  a  ser
desenvolvido  de  maneira  integrada.  Foi  proposto  então  que  se  mapeasse  o  processo  de
capacitação de professores. 

No segundo dia da oficina foi realizada uma apresentação dialogada, incluindo-se a
revisão de alguns assuntos da oficina anterior, como os exemplos de processos mapeados.
Foram revisados os resultados da Matriz GUT de priorização dos problemas em comum entre
as  UC e  logo após foram apresentados  conceitos  quanto  ao tema específico  da oficina  –
mapeamento de processos, enfocando ainda alguns objetivos do mapeamento de processos
(como apresentado na figura 09) e alguns resultados do levantamento dos arranjos de gestão
integrada existentes junto às Coordenações Regionais – CR por meio do formulário enviado
aos  Coordenadores,  discutida  na  oficina  anterior,  apresentando-se  a  importância  do
mapeamento dos processos para um trabalho integrado entre as unidades.

Como o Chefe do PARNA do Descobrimento não pode estar presente na unidade, e a
outra  servidora  se  encontrava  em  férias,  apenas  os  servidores  da  RESEX  Corumbau
participaram da apresentação. 
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Figura 9: slide sobre mapeamento de processos realizado durante a segunda oficina
como parte do projeto de aplicação prática.

Fonte: CBOK® (2009):

Como o Chefe do PARNA do Descobrimento não pode comparecer ao longo de toda a
semana  e  a  outra  servidora  do  PARNA se  encontrava  em férias,  deu-se  continuidade  ao
trabalho apenas com os servidores da RESEX, e ficou acordado que estes apresentariam aos
servidores do PARNA, posteriormente, os processos mapeados para serem validados.

Os servidores da RESEX Corumbau, no período entre a primeira e segunda oficina
iniciaram um aprofundamento  de  seu  planejamento  operacional,  partindo  das  prioridades
estabelecidas na primeira oficina do projeto de aplicação prática através da Matriz GUT.

Assim, a partir das informações desses servidores foi possível definir como processo
prioritário a ser mapeado o Planejamento Integrado da Fiscalização entre a RESEX Corumbau
e o PARNA do Descobrimento.

b) Mapeamento dos processos escolhidos:

Os dois processos escolhidos foram mapeados de maneira diferente,  em função do
tempo disponível. 

No primeiro dia da oficina, antes mesmo da apresentação dialogada, foi mapeado o
processo integrado de capacitação dos professores apenas com a servidora da RESEX e com a
servidora do PARNA que trabalham diretamente com o macroprocesso educação ambiental.
A identificação dos elementos do processo foi feita por meio da matriz SIPOC adaptada por
Cabral  (2014)  apresentada  no  Apêndice  C  e  de  um  checklist elaborado  a  partir  das
informações das servidoras. Como apresentado na matriz SIPOC (Figura 10) os objetivos do
processo são “elaborar Projeto Integrado de Capacitação de Professores entre PARNA do
Descobrimento e RESEX Corumbau” e “manter um bom relacionamento com comunidades
(agrícola, indígenas, pesqueira)”.
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Figura 10: Matriz SIPOC do processo Elaboração do Projeto Integrado de Capacitação de Professores.
Fonte: Elaborado pela autora (2015) a partir de modelo apresentado por Cabral, 2014.

Num  trabalho  posterior  à  oficina  a  facilitadora  elaborou  o  mapa  do  processo
“Elaboração do Projeto Integrado de Capacitação de Professores” (Apêndice D) a partir
das informações coletadas através do checklist e da Matriz SIPOC. 

Como o Chefe do PARNA do Descobrimento não pode comparecer ao longo de toda a
semana,  deu-se  continuidade  ao  trabalho  apenas  com  os  servidores  da  RESEX  e  ficou
acordado que estes apresentariam aos servidores do PARNA os processos mapeados  para
serem validados posteriormente a oficina. 

Deu-se início ao mapeamento do processo de Planejamento Integrado de Fiscalização
– PARNA do Descobrimento/RESEX Corumbau através do preenchimento da Matriz SIPOC
(Apêndice E), que apresenta como objetivos do processo Elaborar o Plano de Fiscalização
Integrado e Estabelecer rotina de presença institucional. Foram identificados como clientes
(internos) as próprias unidades envolvidas e o Responsável pelo Planejamento de Operações.

Foi utilizado o quadro branco para o desenho do fluxograma a partir das informações
dos  servidores  (Figura  10).  Algumas  sugestões  não  incorporadas  no  momento  por  não
obterem consenso sobre sua viabilidade foram anotadas para posterior verificação de uma
solução na modelagem. A sugestão de inserção de um modelo de documento gerou um debate
demorado, provocado pela falta de melhor embasamento sobre o papel da documentação do
processo no mapeamento durante a apresentação dialogada. 
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Figura 11: Resultado do fluxo do processo de planejamento integrado de fiscalização mapeado
a partir das informações dos servidores da RESEX Corumbau.

Fonte: Autora

O processo de planejamento  de fiscalização mapeado não se refere ao processo já
mapeado  pela  CGPRO –  Coordenação  Geral  de  Proteção  do  ICMBIO.  Trata-se  de  uma
proposta  das  duas  unidades  com  objetivo  de  se  prepararem  conjuntamente  otimizando
recursos  para  o  planejamento  das  operações  de  fiscalização  ao  longo  do  ano,  estas  sim
planejadas conforme fluxos mapeados pela CGPRO.

c) Modelagem dos processos com utilização do programa Bizagi:

Em 02/07/2015 foi executado pela facilitadora o trabalho de modelagem do processo
“Elaboração  de  Planejamento  Anual  de  Fiscalização”  através  do  programa  Bizagi  como
apresentado nas figuras 12 e 13 As sugestões dadas pelos servidores durante o mapeamento
foram incorporadas quando pertinentes, através da transformação de algumas atividades em
subprocessos (Figura 13) e sugestões de documentação, resultando num fluxograma bem mais
complexo  do  que  o  obtido  durante  a  oficina  (Apêndice  F).  Uma  das  sugestões  foi  o
mapeamento  de  um  fluxo  de  atividades  apenas  para  a  RESEX,  caso  o  PARNA  não  se
incorporasse ao planejamento,  resultando então no mapeamento de um Processo Anual de
Fiscalização.  Como  modelo  para  o  Plano  Anual  de  Fiscalização,  temporariamente,  foi
proposto pelos servidores o documento “Orientações para Elaboração do Plano de Proteção”,
da CGPRO – Coordenação Geral de Proteção do ICMBIO, que posteriormente poderá ser
adaptado para atender às particularidades do tipo de planejamento proposto pelas UC.
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Figura 12: Mapa do processo “Elaboração de Planejamento Anual de Fiscalização” elaborado com o
programa Bizagi.

Fonte: Elaborado pela autora (2015) 

Figura 13: Apresentação final do subprocesso “Elaborar Plano Anual de Fiscalização” processo de planejamento
integrado de fiscalização representado com o programa Bizagi.

Fonte: Elaborado pela autora. (2015)

Em 03/07/2015 o processo de Planejamento  integrado de Fiscalização PARNA do
Descobrimento/RESEX  Corumbau  foi  apresentado  aos  servidores  para  validação.  Após  a
conclusão do mapeamento deste processo, os servidores tiveram a iniciativa de realizar um
breve treino  no programa Bizagi,  na  intenção  de  darem continuidade  ao  mapeamento  de
processos da RESEX Corumbau.

.
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d) Conclusão do mapeamento após a oficina:

Ao  longo  das  três  semanas  após  a  segunda  oficina  foram  sendo  realizadas
modificações nos mapas dos dois processos, a partir dos contatos mantidos por email com os
servidores para finalizar a validação.

O produto foi enviado por email as servidoras responsáveis pelas ações de educação
ambiental,  uma da RESEX e uma do PARNA. Após sugestões das servidoras foram feitas
correções e enviado o produto para validação por todos os servidores (Figura 13).

Figura 14: Mapa do processo “Elaboração do Projeto Integrado de Capacitação de Professores”
elaborado com o programa Bizagi.

Fonte: Elaborado pela autora (2015)

Assim como no caso do processo Elaboração do Planejamento Anual de Fiscalização
foi acordado com os servidores que haviam validado os processos que estes apresentariam o
resultado do trabalho ao Chefe do PARNA que não participou da segunda oficina.

Até o momento da conclusão deste trabalho o Chefe do PARNA ainda não havia tido
disponibilidade para a validação por compromissos diversos,  o que deverá ocorrer após a
finalização do projeto.

4. REFERENCIAL TEÓRICO:

Para  Martins  (2010b)  “A  característica  marcante  do  contexto  contemporâneo  é  a
transformação. Embora não haja nenhuma novidade na mudança – o mundo muda desde que
o mundo é mundo – a novidade está, então, nas especificidades desse momento particular de
mudança”. Entre as especificidades do momento o mesmo autor cita a democracia que cada
vez  mais  se  consolida  como  valor;  a  globalização  envolvendo  a  crescente  integração  da
sociedade  mundial  e  aumentando  a  competição  entre  países;  e  a  revolução  tecnológica
principalmente nas áreas de comunicação e informação. 
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De acordo com Sentanin (2003), em resposta às mudanças,  percebe-se ao longo da
história recente a evolução do centro da administração da eficiência para a eficácia, traduzida
como  “fazer  as  coisas  certas”  com eficiência,  ou  seja,  “da  melhor  forma  possível”.  Um
terceiro  indicador  –  a  efetividade,  talvez  o  principal,  aliado  aos  dois  primeiros
(eficiência/eficácia) avaliará, além “do fazer as coisas certas” e “da melhor forma possível”,
quanto o objetivo proposto foi atingido, ou seja, a real satisfação dos clientes com a utilização
dos produtos ou serviços resultantes de um processo. 

Também para atender aos requerimentos desses novos tempos, muda rapidamente o
papel do Estado exigindo, como consequência, a necessidade de alinhamento dos modelos de
gestão pública ( MARTINS, 2010b).

A qualidade dos serviços públicos é julgada por seus usuários,  com base nas suas
próprias  percepções.  As  organizações  públicas,  mesmo  aquelas  que  prestam  serviços
exclusivos  de  Estado,  devem  submeter-se  à  avaliação  de  seus  usuários,  obtendo  o
conhecimento necessário para agregar valor a esses clientes (ARAÚJO, 2004) 

Como particularidade  marcante  nas  decisões  de  gestão  da  administração  pública  é
imperativo considerar seus princípios constitucionais, entre os quais está o da eficiência.

De acordo com Martins (2010b) “No serviço público, a prestação de serviços é para a
sociedade; a preocupação em satisfazer o cliente está alicerçada no dever; o funcionário é
remunerado indiretamente pelo cliente por meio de impostos; a competitividade é a busca da
excelência no atendimento a todos os cidadãos ao menor custo possível”. 

Segundo  Araújo  (2004)  só  será  possível  atingir  o  princípio  da  eficiência,
indubitavelmente, se houver arraigado compromisso dos componentes da organização com o
seu  efetivo  sucesso,  cujos  fatores  preponderantes  voltam-se,  fundamentalmente,  à  forte
orientação para a ação, focalização no cliente, trabalho participativo, valorização do servidor,
comunicação  franca  e  aberta,  envolvimento  total,  foco  no  processo  e  melhoria  contínua,
comprometimento da alta direção, abordagem sistêmica, atuação baseada em fatos, desafio ao
“status quo”.

A importância sobre processo e qualidade teve origem nos Estados Unidos, no século
XX e se difundiu para o Japão através das ideias de Deming. Os japoneses, fundamentados
nos ensinamentos de Deming, deram maior destaque aos processos, visando a melhoria da
qualidade da produção. No entanto, a gestão de processo ultrapassa os limites da implantação
de melhorias diretamente nos processos. Ela permite uma melhor compreensão sobre a forma
de trabalho, fornecendo uma visão do negócio como um todo e contribui para a melhoria da
gestão  organizacional  com  base  na  utilização  de  indicadores  de  desempenho,  projeto
organizacional,  padronização  dos  processos,  sistemas  de  informação,  competências,  entre
outros. (PAIM et al., 2009).

O Guia D Simplificação Administrativa do GESPÚBLICA - Programa Nacional de
Gestão Pública e Desburocratização (BRASIL, 2006) divide os processos em duas categorias:
finalísticos  e  de apoio.  O primeiro,  também conhecido por outros  autores  como processo
primário, refere-se aos processos ligados à prestação direta de serviço ao cidadão, estando,
assim,  ligados  diretamente  ao  objetivo  da  organização.  Já  os  processos  de  apoio,  ou  de
suporte, servem de suporte aos processos finalísticos. 

Paim (2009) define e explica o termo processo através da identificação de três tipos:

a. Processos finalísticos  - resultados  gerados são produtos ou serviços para os

clientes da organização
b. Processos  gerenciais  -  promovem o funcionamento  da  organização  de  seus

processos
c. Processos de suporte - prestam apoio aos demais processos;
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Uma boa gestão é aquela que alcança resultados.  E no setor público isso significa
atender às demandas, aos interesses e às expectativas dos beneficiários, criando valor público.
Entre os fatores considerados por diferentes autores, gestores e estudiosos da administração
pública como os promotores de resultados podemos citar: a consciência estratégica, liderança,
estrutura  (competências,  áreas  e  níveis  de  responsabilidade),  processos  (definição  de
procedimentos), projetos, contratualização (pactuação de resultados), pessoas, tecnologias de
informação  e  comunicação.  Em  relação  ao  fator  processo  espera-se  que  os  processos
finalísticos estejam calibrados para gerar valor para o beneficiário, alinhados com a agenda
estratégica  e  que  os  processos  de  suporte  administrativo  e  corporativos  (planejamento,
relacionamento) estejam alinhados aos requisitos de funcionamento dos processos finalísticos
(MARTINS, 2010a)

Particularmente  nos casos das organizações  públicas e  unidades de conservação as
justificativas  legais,  sociais  e  ambientais  para  sua  existência  não  são  suficientes  se  estas
organizações não construírem valor, cumprindo o seu papel e produzindo resultados efetivos
para a sociedade (CABRAL, 2015).

No  entanto,  em grande  parte  das  unidades  de  conservação  é  comum  observar-se,
apenas pela prática do dia a dia, a informalidade de processos e de planejamento operacional e
estratégico, além da predominância do trabalho voltado unicamente para a própria unidade de
lotação do servidor e a resistência, muitas vezes dos próprios chefes de unidade, ao trabalho
em equipes transversais que atendam a outras unidades ou a organização como um todo.

De acordo com Paim (2009),
“Atualmente  uma  das  principais  motivações  para  a  gestão  de  processos  tem  sido  sua

capacidade de contribuir para superar as limitações do modelo funcional de organização do trabalho.
O modelo de gestão fundamentado na divisão do trabalho funcional, centrada na especialização, tem
limitações com relação à capacidade de coordenação do trabalho. Esse modelo revela-se restritivo
para  lidar  com  a  realidade  contemporânea,  na  qual  a  construção  de  organizações  mais  ágeis,
integradas e flexíveis passa a ser uma condição importante para a atuação que sustente e aprimore o
desempenho institucional”.
A gestão organizacional por processos precisa transcender da visão do departamento

vertical,  como setores  agrupados por  semelhança  de atividades  para a  visão de processos
realizados que fluem na horizontal. Os processos horizontais tornam visível a ideia do fluxo
de trabalho por meio do qual são desenvolvidos, produzidos e entregues o produto ou serviço
resultado do trabalho. Eles ultrapassam a ideia de departamento para a visão sistêmica do
negócio. A gestão por processos na visão horizontal permite um maior inter-relacionamento
dos departamentos e da cadeia de valor. (WEY, 2010)

De acordo com Valeriano (2001) apud Sentanin (2003), todas as atividades técnicas,
gerenciais e administrativas podem ser estudadas sob a forma de processo.

As organizações podem ser vistas como um "mar de processos", em contínua execução
pelas pessoas que compõem sua força de trabalho. Estes processos estão inter-relacionados e
interagem entre si, de tal forma que os produtos ou serviços deles provenientes constituem a
entrada para um ou mais processos na sequência de execução que busca o atendimento das
necessidades e expectativas dos clientes.(FNQ, 2007) 
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Figura 15: Representação de um processo
Fonte: FNQ, 2007

Lucinda (2010) apresentando alguns conceitos de processos afirma que em todas as
definições podemos encontrar alguns elementos comuns:

a. Entradas do processo: insumos (físicos ou não) que o processo irá utilizar para 

a produção de seu produto final
b. Atividades de transformação:
c. Saídas: o resultado final da transformação das entradas ou insumos (produtos 

ou serviços.

Segundo Martins (2010b) a gestão de processos tem ocupado espaço de destaque no
âmbito da modernização das organizações do setor público, visto que:

a. Resulta de maior valor ao beneficiário
b. Promove a integração e  orientação para resultados  entre  as várias  unidades

organizacionais
c. Possibilita a racionalização dos recursos (orçamentários, financeiro, humanos,

materiais e tecnológicos).

“Não existe um produto ou um serviço oferecido por uma empresa sem um processo
empresarial.  Da  mesma  forma,  não  faz  sentido  existir  um processo  empresarial  que  não
ofereça  um produto ou um serviço”  (GONÇALVES, 2000).  O mesmo se pode dizer  das
organizações públicas. 

Moura (2003) apud Araújo (2004) afirma que o “desenvolvimento de um sistema de
gestão organizacional  voltado para o alto  desempenho requer  a  identificação e  análise  de
todos  os  seus  processos  e  a  constante  análise  do  sistema  de  gestão,  dos  processos  e  da
interdependência  entre  eles”.  O  mesmo  autor  entende  que  assim  se  pode  desenvolver  o
pensamento  sistêmico  na organização e  que a  análise  de processos  leva  ainda  ao melhor
entendimento  e  funcionamento  da  organização  e  permite  a  definição  adequada  de
responsabilidades, a utilização eficiente dos recursos, a prevenção e solução de problemas, a
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eliminação de atividades redundantes e a identificação clara de clientes e fornecedores. 
Melhorar processos é uma ação fundamental para as organizações atuais responderem

às mudanças que ocorrem constantemente em seu ambiente de atuação. As instituições que
quiserem  prosperar  na  era  da  informação  devem  utilizar  uma  metodologia  de  análise  e
aprimoramento contínuo dos seus processos, tendo como base as estratégias e capacidades da
organização. A metodologia escolhida deve ser capaz de representar os objetivos estratégicos
em metas mensuráveis, atingíveis por meio de processos consistentes, de forma a demonstrar
a agregação de valor no trabalho realizado para o cliente  final  e para os participantes  do
processo (CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, 2013).

Para Martins (2010a) “a otimização de processos vai ao encontro do imperativo da
eficiência: fazer mais e melhor com menos recurso”.

Como meio de verificar a eficiência dos processos organizacionais Harrington (1991)
apud Oliveira (2014) ressalta algumas características a respeito dos processos bem-definidos e
bem-gerenciados, são elas:

a. Alguém responsável pelo desempenho do processo (o dono do processo).
b. Fronteiras bem-definidas (o escopo do processo). 
c. Interações internas e responsabilidades bem-definidas. 
d. Procedimentos, tarefas e especificações de treinamentos documentados. 
e. Sistemas de controle e feedback próximo ao ponto em que a atividade é 

executada.
f. Controles e metas orientados para as exigências do cliente. 
g. Prazos de execução conhecidos. h)Disposição de procedimentos para mudança 

formalizados. 
h. Certeza de o quanto podem ser bons.

De acordo com SENAC (2015) todo o processo deve ter:

a. Um objetivo a ser atingido;
b. Um responsável (somente um);
c. Um fornecedor;
d. Um cliente;

SENAC (2015) destaca também algumas atribuições do responsável pelo processo 
(dono do processo):

a. Definir e documentar o processo;
b. Estabelecer as medições e limites de controle;
c. Fazer com que o processo seja entendido por todos;
d. Providenciar treinamento do pessoal;
e. Identificar e implantar as modificações necessárias;
f. Monitorar o processo e tomar decisões sobre ações corretivas;
g. Melhorar permanentemente o processo
h. Documentar as mudanças e melhorias do processo

“Não melhorar o desempenho do processo implica não melhorar o desempenho da
organização.  Não  gerenciar  os  processos  de  maneira  efetiva  significa  não  gerenciar
efetivamente os negócios” (SEBRAE, 2007).

É importante destacar a diferença entre Gestão por Processos e Gestão de Processos. 
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De acordo com Barbosa (2013) apud Silva (2014) a gestão de processos se refere a
existência  de processos  mapeados,  sendo monitorados,  mantidos  sob controle  e que estão
funcionando conforme planejado. Gestão por Processos refere-se à visão da organização de
forma mais ampla, com as áreas se inter-relacionando e vários processos interagindo e sendo
monitorados  como  um todo.  Atualmente,  a  maioria  das  organizações  está  estruturada  de
acordo  com  a  gestão  de  processos  e  está  a  caminho  de  ser  estruturada  em  gestão  por
processos. 

Gestão por processos é uma abordagem que visualiza as funções de uma organização
com  base  nas  sequências  de  atividades  que  percorrem  a  organização,  ao  contrário  da
abordagem funcional tradicional, em que as organizações estão separadas por área de atuação
sem  visão  sistêmica  do  trabalho  que  realizam  (PROCURADORIA  GERAL  DA
REPÚBLICA, 2013). 

A gestão por processos, segundo Candido et al (2008) possibilita à organização atuar
com eficiência nos recursos e com eficácia nos resultados, otimizando também: 

a. Foco concentrado em função do produto fim da empresa; 
b. Gestão dos processos críticos através de indicadores de desempenho; 
c. Implementação de estratégias organizacionais; 
d. Tornar claro a contribuição e responsabilidade dos colaboradores; 
e. Aumentar a sinergia existente entre os processos; 
f. Auxiliar na gestão de mudanças; 
g. Uniformização do entendimento da forma de trabalho.

Com  a  implantação  total  de  uma  Gestão  por  Processos  as  pessoas  entendem  e
compreendem que  o  trabalho  realizado  na  organização  não  é  um conjunto  de  atividades
distintas e com limites ou fronteiras definidas, mas com uma combinação de interfaces de
trabalho e de informações interconectados que permeiam todos os processos existentes com o
objetivo de proteger e desenvolver o negócio como um todo. Ela torna visível a ideia do fluxo
dos processos  por meio  do qual  são desenvolvidos,  produzidos  e entregues  o produto ou
serviço resultante do trabalho (WEY, 2010). 

A gestão de processos para Paim (2009) pode ser definida a partir de grupos de tarefas
que são importantes para: 

a.  Projetar como os processos devem ser realizados (pensar)
b. Gerenciar esses processos no dia-a-dia (agir)
c. Promover aprendizado e evolução dos processos (aprender)

A importância dos processos essenciais na gestão das organizações se inicia com a
identificação e definição desses processos, passa por seu aperfeiçoamento, pela priorização a
gestão  como  um  todo  e  chega  até  a  redefinição  da  estrutura  organizacional  e  do
funcionamento da organização em função dos seus processos básicos (GONÇALVES, 2000).

“Uma das melhores oportunidades para diminuir o desperdício e aumentar a satisfação do
cliente é melhorar continuamente os processos de trabalho. A melhoria deve ser contínua
porque o ambiente organizacional  é dinâmico; novas tecnologias, novos métodos e novos
equipamentos  vão surgindo;  os  clientes  tendem a ser mais  exigentes;  e os  processos não
cuidados  acabam  em  degeneração  ao  longo  do  tempo.  Mesmo  que  os  processos  sejam
aperfeiçoados, ou que os produtos/serviços sejam ótimos” (DISTRITO FEDERAL, 2008).

Várias abordagens foram criadas ao longo das últimas décadas para o gerenciamento
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de processos e diversos autores e organizações propõem metodologias próprias com base em
uma ou mais dessas diferentes abordagens.

Uma das abordagens para o gerenciamento de processo, o BPI –  Business Process
Improvement – ou Melhoria de Processos de Negócio, utiliza como ponto focal a análise da
situação atual de cada processo da organização (chamado de processo As Is – Como é) a partir
do qual se chega à proposição de melhorias futuras e uma nova realidade para o processo
(chamado de processo To Be – Como será). Na década de 90, Geary Rummler e Alan Brache
produziram uma metodologia clara  e  definida sobre como estruturar,  conduzir  e medir  as
organizações  com base em seus processos,  considerada a mais  notória  abordagem de BPI
(CAPOTE, 2012).

Na primeira década de 2000 os autores Peter Fingar e Howard Smith lançaram o livro
Business Process Management – The Third Wave (Gerenciamento de Processos de Negócio –
A Terceira Onda) que estabeleceu conceitos para a moderna gestão organizacional e lançou a
base conceitual para o BPM - Business Process Management traduzido como Gerenciamento
de Processos  de  Negócio  (CAPOTE,  2012).  BPM é uma disciplina  de gerenciamento  de
processos que, segundo o mesmo autor, resultou da evolução oriunda de esforços estruturados
e realizados nessa área ao longo de pelo menos 40 ou 50 anos. 

De  acordo  com  Capote  (2000)  o  BPM  faz  uso  de  produtos  de  automação  e
gerenciamento  de  atividades  de  processos,  mas  não se  refere  simplesmente  a  escolha  de
diagramas,  procedimentos,  tecnologias,  custos  e  lucro,  pois  envolve  ainda  uma  grande
mudança de mentalidade, que nasce com os profissionais, permeia as organizações e espalha
seus resultados por toda a sociedade.

Segundo Netto (2004) apud Pereira Junior (2011), o elemento mais importante para a
Gestão por Processos é o seu mapeamento,  pois torna mais fácil determinar onde e como
melhorá-lo, do mesmo modo permite eliminar atividades que não adicionem valor, bem como
reduzir a complexidade dos processos e obter uma ampla visão da organização.

Senac (2015) destaca que o mapeamento dos processos é um meio para promover a
melhoria contínua e não um fim e lista ainda alguns benefícios do mapeamento de processos:

a. Processos mais eficazes, produzindo os resultados desejados.
b. Processos mais eficientes minimizando o uso de recursos.
c. Processos adaptados às mudanças às necessidades dos clientes e do mercado
d. Novos processos que mantenham a empresa em ambiente competitivo 
e. Possibilidade de estimar o tempo de ciclo de cada processo 
f. A equipe pode “ver” o processo completo
g. Possibilidade de identificar mudanças no processo que provocarão impactos
h. Áreas ou etapas que não agregam valor podem ser facilmente identificadas

Para Netto (2004) apud Pereira Junior (2011), o mapeamento de processos consiste na
construção de um modelo que mostre os relacionamentos entre as atividades, pessoas, dados e
objetos envolvidos na produção de uma especificada saída desejada.

Para Biazzo (2000) apud Correia et al (2002), o mapeamento de processo segue, 
normalmente, as seguintes etapas:

a. Definição das fronteiras (início e fim), dos clientes do processo, dos principais

inputs e outputs e dos atores envolvidos no fluxo de trabalho; 
b. Entrevistas com os responsáveis pelas várias atividades dentro do processo e

estudo dos documentos disponíveis; 
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c. Criação do modelo com base na informação adquirida e revisão passo a passo

do modelo (validação) que pode ser tanto com os que participam do processo

como potenciais usuários do modelo.

Quando  a  natureza  dos  processos  e  sua  importância  para  a  organização  são
compreendidas surge a necessidade do seu gerenciamento. Para isso, é necessário tanto uma
análise como uma avaliação critica das práticas da organização a respeito dos seus processos.
A modelagem de  processo  é  a  ferramenta  apropriada  para  essa  análise,  pois  possui  uma
visualização  completa  e  permite  a  compreensão  das  atividades  executadas  dentro  de  um
processo e a inter-relação entre elas. (CORREIA et al. 2002).

A modelagem de processos consiste em construir uma representação de um processo
real refletindo suas características com o nível ideal de detalhamento desejado (TORRES,
2002 apud ANJO, 2009). 

Segundo BRASIL (2006) a modelagem de processos permite a visualização integral
do processo em estudo e é o momento  de examinar  os diversos aspectos  do processo de
trabalho  de  maneira  que  possibilite  a  implementação  de  melhorias.  Também  de  acordo
BRASIL (2006) a etapa de Modelagem compreende:

a. Identificação das Condições para Realização dos Subprocessos
b. Análise e Melhoria dos Subprocessos
c. Desenho do Novo Processo 

De acordo com CBOK (2009) há vários padrões de modelagem, notações e técnicas
em uso atualmente, como por exemplo: BPMN (Business Process Model and Notation), que
fornece uma simbologia simples, mas robusta, para modelar todos os aspectos de processos de
negócio  com  mais  detalhes;  Fluxograma:  amplamente  utilizados  e  se  baseiam  em  um
conjunto  simples  de  simbologia  para  tarefas,  decisões  e  outros  elementos  primários  de
processo;  Matriz SIPOC (Supplier,  Input,  Process,  Output,  and  Customer):  estilo  de
documentação de processo sem padrão ou conjunto de notação preferida. A técnica pode ser
satisfeita ao completar uma tabela com os elementos SIPOC. 

“BPMN é a linguagem mais apropriada para representar processos atualmente. Hoje
está na versão 2.0 e com BPMN é possível descrever os processos desde a forma mais abstrata
para promover apenas uma discussão inicial,  até a modelagem mais detalhada e completa”
(OMG, 2015).

Uma das ferramentas para aplicação da abordagem BPM é o software Bizagi Modeler,
uma  ferramenta  que  permite  visualizar  diagramas,  modelar  e  documentar  processos  de
negocio no padrão BPMN, formato  mundialmente  aceito  para a  modelagem de processos
(BIZAGI, 2015, tradução nossa). 

Netto (2004) apud Pereira Junior (2011) relaciona a gestão por processos à mudança
da cultura organizacional na medida em que promove a integração da organização e permite
melhor definição de responsabilidades.

“A  Gestão  por  Processos  numa  Organização,  na  verdade,  está  implantando  uma
transformação organizacional. As pessoas não adquirem novos padrões de comportamento se
continuarem  inseridas  em  organizações  fechadas  e  conservadoras.  Nas  organizações
orientadas por processos, acontece a maximização da gestão de mudanças e transformações
contínuas,  a superação das resistências às mudanças através da cultura,  do desafio e da
“viabilização  do  impossível”;  “quebra  muros  e  pisos”  instalando  novas  formas  de
relacionamento baseadas na confiança, além de criar um ambiente estimulador para que o
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conhecimento existente seja partilhado e novos conhecimentos sejam gerados continuamente.
Essas  características  garantem  alta  velocidade  organizacional,  clima  de  trabalho
estimulante,  criação  de  centros  de  desenvolvimento  de  competências  e  evolução  do
pensamento a prática lineares para o pensamento e a prática sistêmicos” (WEY, 2010).

De acordo com Cury (2000) em toda intervenção as mudanças só serão permanentes,
profundas e bem sucedidas se atingirem a cultura da organização. O processo de mudança é
muito difícil  e demorado,  exigindo cuidado e tempo,  pois a cultura compreende além das
normas  formais  também  o  conjunto  de  regras  não  escritas,  que  condicionam  as  atitudes
tomadas pelas pessoas. Para se obter uma mudança duradoura não se tenta mudar as pessoas,
mas as restrições organizacionais que operam sobre elas. 

Muitos autores enfatizam a importância do desenvolvimento humano nas organizações
a fim de promover relações mais saudáveis, ricas e comprometidas, que contribuam para o
crescimento e sustentabilidade das organizações em face ao mercado globalizado e de rápidas
mudanças.  É  através  do  desenvolvimento  e  valorização  das  pessoas  que  a  organização
propiciará oportunidades de transformação pessoal para que as mesmas tornem-se agentes de
inovação e  multiplicadores  da transformação e excelência  organizacional  e social  (LIMA,
2007 apud SILVA, 2009).

O processo de melhoria da qualidade do trabalho e de seus produtos começa, antes de
tudo,  no  desenvolvimento  das  pessoas.  Planejar  a  melhoria  da  organização,  ou  de  seus
processos e produtos, implica, portanto, considerar o papel e a importância estratégica que os
indivíduos desempenham nesse processo. A organização que deseja um excelente padrão de
qualidade necessita  dar a máxima importância  a  atributos  como motivação,  criatividade e
ousadia,  investindo  significativamente  na  melhoria  e  valorização  do desempenho  de  seus
funcionários  A  prática  da  gestão  participativa,  os  incentivos  à  manifestação  de  ideias,  a
delegação e a disseminação de informações são meios eficazes de educar os indivíduos para
vencer o medo e se engajarem na melhoria dos processos (ENAP, 2009). 

5. RESULTADOS ALCANÇADOS:

O projeto foi proposto antes de se ter informações mais detalhadas sobre a gestão das
unidades  e  as  atividades  executadas  de  maneira  integrada,  assim  a  primeira  oficina  foi
essencial  para suprir  essa lacuna de informações  e definição e nortear  o detalhamento  da
metodologia para a segunda oficina. 

A  aplicação  da  matriz  GUT  foi  essencial  para  orientar  as  decisões  por  meio  de
critérios um pouco mais  objetivos (gravidade,  urgência,  tendência)  mesmo que os valores
atribuídos por cada um tenham seu caráter subjetivo.  Segundo Brasil  (2006) o método da
matriz  GUT é  uma  ferramenta  de  auxilio  na  priorização  especialmente  quando  elas  não
apresentam dados quantificáveis. 

Ao longo da oficina e debates suscitados pelas diferentes ferramentas utilizadas foram
sendo identificados  os  problemas  comuns  entre  as  unidades  e  as  ações  que  estas  podem
realizar rotineiramente de maneira integrada, chegando-se assim a uma identificação de que é
possível entre as unidades gestão definida como conjugada, segundo TNC (2014).

Em relação aos objetivos específicos propostos para o projeto pode-se considerar que
apenas um destes não foi atingido, ou seja, implantar os processos mapeados. Pelo fato de
terem sido mapeados processos antes inexistentes, este objetivo demandaria uma continuidade
do trabalho para essa implantação. Pretende-se acompanhar e manter contato com as unidades
após a conclusão desse projeto para verificação dos resultados posteriores ao mapeamento.

Em relação à elaboração de planos de melhoria da gestão dos processos escolhidos,
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este se tornou desnecessário uma vez que os processos mapeados não eram executados pelas
unidades e pretende-se que sejam ainda implantados.

Em  relação  aos  outros  objetivos  propostos,  ou  seja,  identificar  alguns  processos
comuns mais críticos para as duas unidades, analisar os processos priorizados, mapeá-los e
elaborar seus fluxogramas, estes foram atingidos. Ainda não existem processos em comum
adotados entre as duas unidades, assim foram identificados para mapeamento dois processos
que ainda serão implantados.

Foi executado o mapeamento de dois processos, o Planejamento Anual de Fiscalização
PARNA  do  Descobrimento/RESEX  Corumbau  e  Elaboração  de  Projeto  Integrado  de
Capacitação de Professores para as escolas com interface com o PARNA do Descobrimento e
a RESEX Corumbau

a) Identificação dos processos prioritários comuns entre as unidades:
 
A partir dos problemas comuns priorizados chegou-se a uma proposta de processo a

ser mapeando e que contemplou dois aspectos tidos como prioritários para as duas unidades: o
planejamento e a fiscalização. 

b) Mapeamento e modelagem de dois processos comuns entre as unidades:

Foram mapeados dois processos:

I – Elaboração de Planejamento Anual de Fiscalização:

Aguarda validação pelo Chefe do PARNA. Se o processo de planejamento integrado
for efetivamente implantado pode trazer maior eficiência nas ações das duas unidades. Mas,
na forma como foi mapeado, o processo serve tanto ao planejamento integrado quanto ao
planejamento  individual  de  cada  unidade,  caso  a  integração  em determinado  ano  não  se
efetive por qualquer motivo.

O indicador escolhido foi 01 Plano de Fiscalização elaborado/ano.
O  processo  está  alinhado  ao  objetivo  estratégico  do  ICMBIO  (Anexo  2  –  Mapa

Estratégico ICMBIO 2015-2018) “Assegurar a Proteção das Unidades de Conservação” na
dimensão Processos.

II - Elaboração do Projeto Integrado de Capacitação de Professores: 

Aguarda validação pelo Chefe do PARNA. O mapeamento deste processo foi mais
rápido provavelmente em função de já terem se iniciado algumas ações para sua aplicação nas
unidades.

O  processo  está  alinhado  ao  objetivo  estratégico  do  ICMBIO  (Anexo  2  –  Mapa
Estratégico  ICMBIO  2015-2018)  “Envolver  a  sociedade  na  gestão  e  das  Unidades  de
Conservação e na conservação da biodiversidade” na dimensão Sociedade e Ambiente.

c) Avaliação da metodologia e atividade de facilitação:

Em razão  da  falta  de  tempo  para  avaliação  da  facilitação,  já  que  mesmo  após  a
segunda oficina o trabalho de validação dos processos teve continuidade à distância, foram
coletadas  impressões  dos  servidores  apenas  aleatoriamente  sobre  o  desempenho  da
facilitadora. 

Ao final  da oficina,  os  servidores  que se encontravam presentes  concordaram que
faltou um melhor embasamento teórico a respeito da documentação de processos e sobre a
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hierarquia entre processos, subprocessos,  atividades  e tarefas.  Em razão de estarem sendo
mapeados processos ainda não implementados, não havia documentação já aplicada, portanto
o embasamento teria sido esclarecedor principalmente em relação à criação de documentos
padronizados como parte do mapeamento do processo.

Também  foi  considerando  pelos  mesmos  servidores  que  a  flexibilidade  de
programação e de agendamento foi positiva, permitindo adaptar as atividades da oficina aos
compromissos das unidades.

O  mapeamento  do  processo  com  a  participação  das  pessoas  envolvidas  no  tema
permite que o servidor perceba o seu papel neste processo e qual o impacto da atividade que
ele realiza sobre os resultados que a organização procura atingir. No entanto o conceito de
“dono do processo” gerou certo debate em torno do papel da hierarquia. A estrutura vertical a
que estamos acostumados ainda predomina e percebe-se a dificuldade de aceitação de “abrir
mão” do controle sobre todos os processos e de delegação de responsabilidade que o termo
provoca.  Por  outro  lado,  alguns  tendem  a  querer  adotar  o  termo  como  sinônimo  de
possibilidade de controle ou mando sobre outros servidores. 

O mapeamento de processos atua diretamente sobre as atividades cotidianas de todos
os  envolvidos,  e  as  discussões  necessárias  para  esse  mapeamento  vão  muitas  vezes  de
encontro  ao  que  é  a  rotina  (zona  de  conforto)  de  alguns.  Mesmo  um  processo  ainda
inexistente  ou  nunca  implantado  vai  de  alguma  maneira  alterar  os  processos  a  ele
relacionados. Por exemplo, o processo “Elaboração de Planejamento Anual de Fiscalização”,
inexistente a nível institucional e proposto pelas unidades como um pré-planejamento, terá
como cliente interno o setor/servidor responsável pelo planejamento de ações de fiscalização
exigidos pela CGPRO. Alguns são mais resistentes a mudanças e estarão mostrando isso ao
tentar fazer com que as coisas continuem a ser feitas da maneira como sempre foram feitas. 

O entendimento dos aspectos sociais da gestão e do processo consultivo, apresentados
em  Marques  e  Medeiros  (2014),  principalmente  relacionadas  à  liderança,  maturidade  de
equipe e também a resistência à mudança se mostram particularmente importantes durante a
realização  das  oficinas.  Perceber  que  a  resistência  de  um  servidor  à  mudança  não  é
necessariamente  uma  atitude  pessoal  contra  o  facilitador  (manifestada  de  forma  mais  ou
menos sutil,  por exemplo,  ao questionar após o processo mapeado “para que serve isso”)
permite o distanciamento necessário para oferecer a resposta mais adequada, mas ao mesmo
tempo agir  com firmeza para que a  resistência  não desanime ou iniba  os demais.  Nestes
momentos o apoio oferecido por servidores com liderança, com maturidade para o debate e
motivados para o trabalho de planejamento é muito importante, pois equilibra a situação. 

O papel da Chefia também é essencial para que o trabalho aconteça. Sem a anuência e
iniciativa desta é muito difícil que qualquer tipo de planejamento siga adiante. Segundo Tom
Peters  (SENAC,  2015),  o  sucesso  dos  empreendimentos  depende  99% da  capacidade  da
liderança e apenas 1% de tudo o que se aprende sobre gestão nas escolas tradicionais.  A
priorização do planejamento por parte dos Chefes de UC é essencial, pois este não ocorre sem
a validação e iniciativa dos responsáveis legais pela UC. 

Como ainda não é obrigatório nem é cobrado pelo ICMBIO um plano de gestão a ser
seguido pelos chefes de UC, fazer ou não um planejamento depende basicamente de interesse
e iniciativa pessoal das chefias para priorizar e persistir no planejamento com a disciplina
necessária para não cair nas armadilhas do dia a dia, sendo dominado pelo círculo vicioso
representado na figura 15. 
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Figura 16: Círculo vicioso provocado pela falta de planejamento.
Fonte: SENAC (2015)

Uma  rotina  tumultuada  do  ambiente  de  trabalho  leva  cada  vez  mais  pessoas  a
apresentarem sintomas de estresse, tornando-as ansiosas pela sensação de estar trabalhando
muitas horas por dia, mas efetivamente obtendo poucos resultados. A sensação é que cada dia
se fica mais horas no trabalho e tem mais problemas para serem resolvidos, ou a sensação de
ter muitos problemas, pouco progresso e parecer um bombeiro que fica só apagando incêndio.
E o pior, quando você acaba de apagar um incêndio tem outro começando logo ali adiante
(SENAC, 2015). 

Nota-se na prática e no contato com servidores do ICMBIO que ao longo do tempo
essa situação tem provocado desânimo e desmotivação em muitos servidores, que abrem mão
de um processo mais criativo e perdem o interesse por tarefas mais complexas, passando a
cumprir automaticamente as rotinas demandadas, alimentando o círculo vicioso. Com isso o
ICMBIO vai desperdiçando competências já adquiridas por servidores em outros momentos,
tragadas pela desmotivação da falta de diretrizes claras para o planejamento mais próximo a
sua realidade e com o qual esses servidores possam colaborar e atuar diretamente. 

O  processo  de  facilitação  da  oficina  não  foi  de  maneira  alguma  estressante,
contrariando  a  expectativa  da  facilitadora,  possivelmente  em  razão  da  boa  acolhida  e
receptividade dos servidores participantes do projeto, além de suas experiências nos debates
construtivos e busca de consenso. Isso pode ter ocasionado até uma postura demasiadamente
informal da facilitadora, que em certos momentos se via participando dos debates.

Em particular  e individualmente a postura da facilitadora na condução da primeira
oficina recebeu críticas e sugestões de melhoria, pelo fato da reunião ter transcorrido sem
controle do tempo para o debate sobre os problemas comuns entre as UC. 

Apesar das críticas e sugestões construtivas quanto à falta de controle da reunião, a
escolha da facilitadora naquele momento foi pela continuidade do debate que estava sendo útil
e extremamente necessário para consolidar uma possível integração de processos entre as UC,
já  que  os  servidores  demonstraram  visivelmente  a  necessidade  de  uma  troca  maior  de
informações e experiências. Considerando que o tempo era suficiente para concluir o produto
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da oficina, foi mantida uma postura bastante liberal quanto ao tempo de debates, por vezes
gerando certa perda de foco no assunto principal da oficina (problemas comuns as duas UC),
mas de qualquer forma acrescentando uma maior troca de informações entre os servidores das
duas UC. 

No entanto, todas as sugestões devem ser levadas em conta em futuras atividades de
facilitação, pois em outras situações o controle do tempo e manutenção do foco nos assuntos
em  questão  pode  ser  crucial  para  a  obtenção  dos  resultados  desejados  e  satisfação  dos
participantes.

Considerando a falta  absoluta de experiência  de facilitação em reuniões,  eventos e
oficinas de trabalho, avalio que tenha sido uma experiência gratificante e produtiva. A postura
colaborativa  de  trabalho  demonstrada  pelos  servidores  durante  e  após  as  oficinas  foram
essenciais para a realização do projeto e resultados alcançados.

Pelo  interesse  dos  servidores  que  o  manifestaram ao  longo  de  todo  o  trabalho,  e
principalmente,  por  parte  dos  servidores  da  RESEX,  pela  demonstração  de  abertura  para
aderir ao modelo apresentado, espera-se que esta unidade dê continuidade ao mapeamento de
seus processos, principalmente por contar com servidora com experiência no assunto e pelo
interesse demonstrado pelo mapeamento e pela utilização do programa Bizagi, incluindo-se aí
a Chefia da RESEX. 

O  programa  Bizagi  se  mostrou  uma  ferramenta  de  fácil  aprendizagem,  o  que
incentivou  o  trabalho  de  mapeamento  e  interesse  por  parte  de  alguns  servidores  na
continuidade de sua aplicação.

6. CONCLUSÕES:

Com a adoção dos processos “Elaboração do Projeto Integrado de Capacitação de
Professores”  e  “Elaboração  de  Planejamento  Anual  de  Fiscalização” espera-se  uma
melhora visível na gestão conjunta das duas unidades uma vez que estas estariam unindo
esforços para a busca do objetivo comum referente aos macroprocessos Educação Ambiental
e Proteção de maneira sistematizada a partir de dois processos mapeados, com possibilidade
de acompanhar os resultados da implantação desses processos e propor melhorias já após um
primeiro ciclo do processo.

Os processos estão alinhados
 aos  objetivos  estratégicos  do  ICMBIO  “Envolver  a  sociedade  na  gestão  e  das

Unidades  de Conservação e  na conservação da  biodiversidade”  na dimensão Sociedade e
Ambiente e “Assegurar a Proteção das Unidades de Conservação” na dimensão Processos.

Depois  de  validados  pelo  Chefe  do  PARNA  os  processos  precisam ser,  antes  de
qualquer coisa, implantados, para que se possa monitorá-los e verificar sua contribuição para
o alcance dos resultados das UC e do ICMBIO. Caso contrário, será apenas uma experiência
pontual de aprendizagem para os servidores envolvidos. 

Embora  o  processo  “Elaboração  do  Projeto  Integrado  de  Capacitação  de
Professores” não estivesse relacionado a um dos três problemas priorizados pelas duas UC,
foi aproveitada a competência de servidoras para o assunto e a oportunidade de um processo
já minimamente discutido em conjunto pelas UC.

A adoção de ao menos um processo integrado poderia ainda dar início a uma definição
mais clara da interação da gestão das UC envolvidas.

Embora os objetivos específicos não tenham sido todos atingidos, isso se deu em razão
destes terem sido estabelecidos antes de se ter um conhecimento mais amplo sobre a realidade
de trabalho integrado entre as UC. Assim, na realidade que se apresentou, não foi possível ou
necessário elaborar um plano de melhoria da gestão dos processos escolhidos uma vez que
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estes eram inexistentes, e não foi possível implantar os processos mapeados (o que ficará a
cargo das próprias unidades) em razão dos prazos para finalização do projeto. 

Assim, dentro do contexto e diante da situação que exigiu flexibilidade para o alcance
de resultados úteis e realistas no projeto, considera-se que este atingiu resultados bastante
satisfatórios. 

A  experiência  de  facilitação  se  mostrou  gratificante  e  foram  percebidas  muitas
possibilidades  de  melhorias,  o  que  se  tornou  um  motivador  para  outras  atividades  de
facilitação. 
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