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RESUMO  

 

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

o desenvolvimento do Planejamento Estratégico para Resultados do Departamento Técnico 

Científico (DTC) da Fundação José Pedro de Oliveira (FJPO). A FJPO, autarquia de 

administração municipal indireta de direito público do município de Campinas, é o órgão 

responsável, em conjunto com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

(ICMBio), pela gestão da Área de Relevante Interesse Ecológico Mata de Santa Genebra 

(ARIE MSG). A ARIE MSG é um pequeno fragmento isolado de Floresta Estacional 

Semidecidual de 251,7 ha localizado na Região Metropolitana de Campinas. Apesar da FJPO 

existir desde 1981, o órgão apresenta um corpo de funcionários (servidores públicos de 

carreira) recente, tendo sido realizado o primeiro concurso público para servidores efetivos 

somente em 2011. Este fato reflete na estrutura organizacional atual do órgão, o qual nunca 

apresentou no decorrer da sua história um planejamento institucional contínuo, ou seja, tendo 

uma herança de, aproximadamente, 30 anos de descontinuidade de atividades. Em busca de 

excelência na gestão pública com foco no Planejamento Estratégico para os resultados que 

justificam a existência da instituição, a FJPO/DTC em conjunto com ICMBio tem envidado 

esforços no aprimoramento no modelo de gestão que atenda aos princípios de eficiência, 

eficácia e efetividade definidos pela Constituição Federal de 1988 que regem a administração 

pública. Desta forma, foi proposta a realização do Planejamento Estratégico para Resultados 

2015/2016 no DTC utilizando o modelo de Gestão para Resultados proposto pelo ICMBio e 

instituições parceiras. 

 

Palavras chaves: Planejamento Estratégico para Resultados, excelência, gestão pública. 
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1. Introdução 

1.1 Tema  

 A elaboração do Planejamento Estratégico para Resultados do Departamento Técnico 

Científico (DTC) – Fundação José Pedro de Oliveira (FJPO) visa à melhoria contínua na 

gestão de Unidades de Conservação pública – Área de Relevante Interesse Ecológico Mata de 

Santa Genebra (ARIE MSG). 

A Fundação José Pedro de Oliveira (FJPO) foi instituída pela Lei Municipal nº 

5.118/1981, autarquia de administração municipal indireta de direito público do município de 

Campinas, com a competência de conservar e administrar a Mata de Santa Genebra, declarada 

como ARIE pelo Decreto Federal nº 91.885/1985, possibilitando a realização de estudos, 

pesquisas e outras atividades de caráter científico e cultural.  

Apesar de a FJPO existir desde 1981, o órgão apresenta um corpo de funcionários 

(servidores públicos de carreira) recente, tendo sido realizado o primeiro concurso público 

para servidores efetivos somente em 2011. Este fato reflete na estrutura organizacional atual 

do órgão, o qual nunca apresentou no decorrer da sua história um planejamento institucional 

contínuo, mapeamento de processos, organização documental, etc, ou seja, tendo uma herança 

de, aproximadamente, 30 anos de descontinuidade de atividades. 

Diante deste cenário, na tentativa de organizar e realizar um planejamento 

institucional, em 2013, a FJPO contou com o auxílio da Escola de Governo e 

Desenvolvimento do Servidor do município de Campinas (EGDS), sendo envolvidos todos os 

funcionários da fundação, porém por questões internas não foi possível executar tal 

planejamento. 

Como alternativa, a fim de organizar as atividades realizadas pelo DTC, foi iniciado, 

em Dezembro de 2013, o ciclo de planejamento das atividades para o ano de 2014. Para tanto, 

foi utilizada a metodologia de Planejamento Estratégico Situacional a qual possui um enfoque 

a partir de problemas (nós críticos), capaz de proporcionar, através do conceito de explicação 

situacional, um olhar abrangente, de caráter totalizante e rigoroso que fundamenta a ação do 

ator, considerando a visão e a capacidade de ação de outros atores relevantes, que devem, 

sempre que possível, ser envolvidos no enfrentamento dos problemas.  

Tal planejamento foi importante para iniciar a organização do departamento, iniciando 

a correção de 32 anos de descontinuidade de gestão, porém não foi suficiente.  

Em busca de excelência na gestão pública com foco no Planejamento Estratégico para 

os Resultados que justificam a existência da instituição, a FJPO/DTC em conjunto com 
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ICMBio tem envidado esforços no aprimoramento no modelo de gestão que atenda aos 

princípios de eficiência, eficácia e efetividade definidos pela Constituição Federal de 1988 

que regem a administração pública. 

Considerando uma importante oportunidade para alcançar a organização estrutural e o 

planejamento do departamento em frente a tantos desafios, é que se realizou no DTC o 

Planejamento Estratégico para Resultados 2015/2016 utilizando o modelo de Gestão para 

Resultados proposto pelo ICMBio e instituições parceiras. 

 

1.2. Unidade de Aplicação 

O presente projeto foi aplicado no Departamento Técnico Científico (DTC) da 

Fundação José Pedro de Oliveira, órgão responsável, em conjunto com o Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), pela gestão da Área de Relevante 

Interesse Ecológico Mata de Santa Genebra (ARIE MSG), desde a sua criação pelo Decreto 

Federal nº 91.885/1985. 

A ARIE MSG é um pequeno fragmento isolado de Floresta Estacional Semidecidual 

de 251,7 ha localizado na Região Metropolitana de Campinas (abrangendo os municípios de 

Campinas/SP e Paulínia/SP).  

Apesar de seu tamanho, a ARIE Mata de Santa Genebra consiste no maior fragmento 

nativo remanescente da região metropolitana de Campinas. Sendo um importantíssimo 

remanescente de Mata Atlântica, Floresta Estacional Semidecidual, do ponto de vista 

ecológico, e mais especificamente sob a óptica da ecologia da paisagem, pela sua função de 

depositária de algumas espécies de animais e plantas – algumas sob risco de extinção no país, 

como Euterpe edulis palmeira-juçara, Ocotea odorifera canela-sassafrás e Leopardus tigrinus 

gato-do-mato – e pela contribuição, de maneira decisiva, para a presença dessas espécies em 

outros fragmentos da região, os quais não seriam capazes de mantê-las por si sós, por serem 

demasiadamente pequenos.  

Desde 1981, o DTC é responsável pela atividade fim da FJPO, ou seja, a gestão da 

ARIE MSG que envolve atividades de uso público, educação ambiental, manejo e 

monitoramento de fauna, manejo florestal, manejo de espécies exóticas, formação de 

corredores ecológicos, auxílio no plano de contingência para prevenção e combate a incêndios 

na unidade, entre outras. 

Atualmente, o DTC é constituído por 11 (onze) funcionários, sendo 1 (um) Diretor (a), 

4 (quatro) biólogos, 1 (um) engenheiro ambiental, 1 (um) analista ambiental do ICMBio, 1 
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(um) encarregado (a) de recepção do ICMBio e 3 (três) estagiários, sendo uma equipe 

relativamente nova, tendo esta configuração organizacional desde o primeiro semestre de 

2014 (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Relação dos membros do DTC. 

Nome Vínculo Cargo Tempo na ARIE MSG 

Cynira Any Gabriel cargo comissionado Diretora 12 anos 

Augusto Ventura servidor público Biólogo 1 ano 

Cristiano Krepsky servidor público Biólogo 3 anos 

Luana Gomes* estagiária estagiária 2 anos 

Jaqueline Palmeira* estagiária estagiária 5 meses 

Elisângela Gomes  terceirizado   Encarregada de recepção 1 ano 

José Maria Brito servidor público Analista Ambiental 1,5 ano 

Laís Santos de Assis servidor público Biólogo 3 anos 

Maria Maia estagiária estagiária 1 ano 

Patrik de Oliveira Aprígio servidor público Engenheiro Ambiental 3 anos 

Thomaz Barrella servidor público Biólogo 9 meses 
*as estagiárias Luana e Jaqueline estavam no final do programa de estágio, desta forma não estão participando da execução 
do Planejamento. 

  

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo Geral 

Elaborar o Mapa Estratégico e os Conjuntos Consistentes do Departamento Técnico 

Científico da Fundação José Pedro de Oliveira para os anos de 2015 e 2016. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 O presente projeto terá os seguintes objetivos específicos: 

 Definir as diretrizes estratégicas; 

 Realizar o diagnóstico situacional do ambiente interno e externo;  

 Identificar as principais necessidades estratégicas considerando o horizonte de 

2 anos; 

 Definir os objetivos estratégicos;  

 Definir para cada objetivo estratégico as metas para o ano de 2015 e 2016;  

 Definir os indicadores de desempenho para o alcance dos objetivos; 

 Elaborar o desdobramento dos objetivos em planos de ação, projetos ou 

iniciativas considerando o horizonte de 2015 e 2016.  
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2. Metodologia de realização da prática 

 A metodologia utilizada para a realização do Planejamento Estratégico para 

Resultados do DTC envolveu ciclos de avaliação e de planejamento participativos por 

consenso abrangendo todos os funcionários do departamento, seguindo a proposta de Gestão 

para Resultados do ICMBio e instituições parceiras.  

 Antes de iniciarem as oficinas de planejamento foi definido na primeira reunião o 

organograma do Departamento e os responsáveis por cada área, baseado na proposta de 

Regimento Interno da instituição e a afinidade de cada profissional. 

Foram realizadas 13 oficinas com a participação de todos os 11 funcionários do 

departamento, sendo a 1ª oficina realizada em novembro/14 e as demais entre dezembro/2014 

e fevereiro/2015, no período da tarde, apresentando a seguinte ordem: 

 1ª Oficina: Nivelamento técnico e apresentação da proposta de realização do 

Planejamento Estratégico para Resultados do DTC – nesta oficina foi 

apresentado o referencial teórico introdutório do método de Gestão para 

Resultados e foi acordado entre a equipe do departamento o engajamento de 

todos na elaboração do Planejamento Estratégico para Resultados do DTC; 

 2ª Oficina: avaliação do planejamento realizado para o ano de 2014; 

  3ª e 4ª Oficinas: Nivelamento técnico – nestas oficinas foi apresentado o 

referencial teórico do método de Gestão para Resultados proposto pelo 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e 

instituições parceiras; 

 5ª Oficina: Definição das Diretrizes Estratégicas – nesta oficina foi definida a 

missão, valores e visão de futuro do DTC; 

 6ª e 7ª Oficina: Análise de Ambiência do departamento – utilizando a 

metodologia da Matriz SWOT; 

 8ª e 9ª Oficinas: Definição dos objetivos estratégicos; 

 10ª, 11ª, 12ª e 13ª Oficinas: Aprovação do Mapa Estratégico e elaboração dos 

Conjuntos Consistentes; 

  

 A 1ª Oficina de nivelamento técnico objetivou tratar de temas introdutórios da Gestão 

para Resultados e validar a proposta de elaboração do Planejamento Estratégico para 

Resultados do DTC, foram apresentados os seguintes temas: 

o Definição de organização e aspectos da cultura organizacional; 
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o Administração Pública no Brasil e paradigmas de gestão; 

o Gestão e modelo de gestão para resultados; 

o Programa Nacional de Gestão Pública. 

 

A avaliação do Planejamento de 2014 foi baseada nas impressões de cada membro no 

departamento, dividida nos seguintes aspectos: impressões gerais; avaliação da metodologia 

utilizada; e avaliação dos programas de cada “nó crítico” estabelecido. 

 Nas 3ª e 4ª oficinas de nivelamento foram abordados temas referentes à metodologia 

da Gestão Estratégica para Resultados, demonstrando e conceituando as etapas para 

elaboração do planejamento, como:  

o Metodologia de Gestão Estratégica (diretrizes estratégicas, Balance 

Scorecard, mapa estratégico, conjuntos consistentes, indicadores, etc);  

o Estratégica para Conservação da Biodiversidade;  

o Base/diretrizes para Gestão de Unidades de Conservação (princípios de 

Malawi e Metas de Aichi definidas na Convenção da Diversidade 

Biológica). 

 

A definição da missão e dos valores do departamento foram baseados nas diretrizes 

estratégicas da Fundação José Pedro de Oliveira elaboradas no Planejamento de 2013 

(mediado pela EGDS), considerando que o departamento é responsável pela atividade fim da 

instituição. Tendo definida a missão e os valores, foi discutido o prazo temporal para o 

planejamento para assim ser definida a visão de futuro, apresentando a seguinte frase 

norteadora “Em 2 anos queremos...” tendo como foco a missão da instituição. 

 Definidas as diretrizes estratégicas, foi utilizada a metodologia Matriz SWOT para a 

realização da análise de ambiência, testando a sua consistência e a sua viabilidade interna e 

externa. Foram distribuídos para todos da equipe tarjetas para cada um escrever características 

que expressassem Oportunidades, Fortalezas, Fraquezas e Ameaças do departamento. Foram 

organizadas e coladas todas as tarjetas na parede e posteriormente lidas e debatidas em 

conjunto, sendo algumas agrupadas em uma única tarjeta e as repetidas descartadas. Ao final, 

foi iniciada a reflexão para a construção da matriz (oportunidades+fortalezas, 

oportunidades+fraquezas, ameaças+fortalezas e ameaças+fraquezas), a qual foi finalizada na 

oficina seguinte. 
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Como documentos base para definir os objetivos estratégicos e os conjuntos 

consistentes, foram utilizados: o Plano Plurianual de 2014-2017, o Planejamento do DTC de 

2014 e o Plano de Manejo da ARIE Mata de Santa Genebra
1
.  

A elaboração do Mapa Estratégico foi baseada na metodologia do Balance Scorecard 

proposto por Kaplan & Norton (1997; 2000; 2004), adaptado pela equipe Núcleo para 

Excelência de Unidades de Conservação Ambiental (Nexucs), como mecanismos de apoio ao 

direcionamento, desdobramento, monitoramento e aprendizado estratégico. Para a definição 

dos objetivos estratégicos sob cada uma das 5 perspectivas (ambiente e sociedade, 

beneficiários, processos internos, aprendizado e recursos), foi projetado 1 slide como 

orientador para cada perspectiva, contendo a visão de futuro e a pergunta norteadora “o que 

necessitamos consolidar para alcançarmos a visão de futuro na perspectiva...?”. Além disso, 

nas perspectivas de resultados e impulsionadoras de resultados, foram considerados os 

problemas levantados na Matriz SWOT, a fim de solucioná-los. 

 Os Conjuntos Consistentes foram elaborados com foco em cada objetivo estratégico, 

sendo definidas metas semestrais para cada indicador previamente definido (Tabela 2). Para a 

definição das metas foram consideradas a metas já compromissadas no PPA 2014/2017 (LOA 

2015 – figura 1). Os indicadores e as metas definidos orientaram as ações necessárias para 

consolidá-los, e com a prévia definição do organograma foi possível colocar 1 responsável 

para cada ação. 

 

Tabela 2: Modelo de tabela utilizada para a elaboração dos conjuntos consistentes. 

Objetivo Estratégico indicador(s) Metas 

 

 1º Sem/15 2º Sem/15 

1º 

Sem/16 2º Sem/16 

         

     

     

PLANO DE AÇÃO 

Ação/Projeto/Programa Início Término Responsável 

Material 

necessário 

Dotação 

orçamentária Valor estimado 

         

 

 

                                                
1 Aprovado pela Portaria ICMBio nº 64/10. 
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Figura 1: LOA 2015 referente ao programa Manejo e Conservação. 

 

 

3. Referencial Teórico 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC, instituído pela 

Lei nº 9.985/2000, foi concebido de modo a fornecer mecanismos legais para a conservação 

da natureza no Brasil, sobretudo através da criação, implantação e gestão das Unidades de 

Conservação (UCs) nas três esferas governamentais (federal, estadual e municipal). 

O desafio da gestão das unidades de conservação brasileiras está cada vez mais em 

pauta no que tange a discussão sobre melhor modelo de gestão a ser seguido. Isso ocorre 

porque, no Brasil, a estrutura organizacional dos órgãos responsáveis pela gestão das UCs não 

tem logrado êxito na missão de fazê-los cumprir seus objetivos de conservação para os quais 

foram estabelecidos. E para que esses espaços especialmente protegidos cumpram 

adequadamente os seus objetivos de criação é preciso ampliar a visão sobre o conceito de 

unidades de conservação proposto pela Lei do SNUC (ARAÚJO et al,  2012).  

Sob essa perspectiva, a proposta de Gestão para Resultados em unidades de 

conservação apresenta uma abordagem de gestão que busca definir os resultados e como fazê-

los acontecer (ARAUJO et al, 2012).  

O foco no resultado pode ser uma estratégia interessante, uma vez que, possibilita o 

foco da instituição em objetivos específicos que justificam a criação da UC sob as diferentes 

perspectivas trazidas pelo Núcleo para Excelência de Unidades de Conservação Ambiental 

(NEXUCS) e traz a reflexão “qual é o valor público da UC para a população”, corroborando 

com a ideia que os órgãos públicos devem ter resultados voltados para os cidadãos, 

permitindo que sejam traçadas estratégias para executar o planejamento elaborado. 

Segundo Mintzberg et al (2000), a estratégia pode ser definida como um padrão, isto 

é, consistência em comportamento ao longo do tempo, além de ser considerada um plano, e 

complementa que a estratégia realizada geralmente é o resultado de uma mistura entre 

estratégia pretendida (deliberadas) e estratégias emergentes. Mintzberg et al (2000) afirma 

que os estrategistas eficazes as misturam de maneira que reflitam as condições existentes, 
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especialmente capacidade para prever e também a necessidade de reagir a eventos 

inesperados. 

Apesar da premissa do conceito de estratégia ser a estabilidade, grande parte do estudo 

de estratégia focaliza mudanças, refletindo diretamente na cultura da organização 

(MINTZGERG et al, 2000). 

O Planejamento Estratégico é uma técnica administrativa que procura ordenar as 

ideias das pessoas, de forma que se possa criar uma visão do caminho (estratégia) a ser 

seguido (CHIAVENATO & SAPIRO, 2004 apud CABRAL et al, 2012). A partir da premissa 

de que a conservação da biodiversidade não pode prescindir das mais modernas tecnologias 

gerenciais disponíveis, a equipe que compõe o NEXUCS iniciou o desenvolvimento de uma 

metodologia para o planejamento e gestão estratégica em unidades de conservação, utilizando 

a metodologia Balance Scorecard e as ferramentas propostas por Kaplan & Norton (1997; 

2000; 2004) (CABRAL et al, 2012). 

A metodologia de planejamento estratégico para resultados proposto pela equipe 

NEXUCS abordam o planejamento participativo. Segundo Kaner et al (2007), não existe 

melhor resultado quando se realiza um planejamento ou atividade integrando a sabedoria de 

todos os membros da equipe, quando se consegue integrar os diferentes pontos de vistas. Essa 

visão difere dos planejamentos convencionais, nos quais o planejamento é realizado por um 

grupo menor de pessoas, onde as diferenças de opiniões são tratadas como conflitos que 

devem ser descartadas, prevalecendo a opinião de apenas alguns do grupo. A maneira de se 

construir um planejamento irá influenciar diretamente no sucesso da sua execução, podendo-

se afirmar que há maior engajamento da equipe quando a própria equipe se sente parte do 

planejamento (KANER et al, 2007). 

Além disso, a metodologia de planejamento proposta apresenta como base a 

construção de um conjunto de diretrizes estratégicas, constituído pela Missão, a Visão e 

Futuro e os Valores da UC. Segundo Chiavenato & Sapiro (2003), missão pode ser definida 

como o papel da organização dentro da sociedade em que está envolvida e significa a sua 

razão de ser e existir; já a visão de futuro é aquilo que a organização deseja ser no futuro. Os 

valores de uma organização seriam o entendimento e expectativas que descrevem como os 

profissionais da organização se comportam, nos quais se baseiam todas as relações 

organizacionais (CABRAL et al, 2012). 

A elaboração do planejamento estratégico deve considerar o ambiente externo e 

interno em que a organização se encontra, ou seja, envolver uma análise de consistência e 
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viabilidade das diretrizes estratégicas previamente definidas. Segundo Chiavenato & Sapiro 

(2003) essa importância se dá pelo fato: do diagnóstico estratégico externo procurar 

antecipar oportunidades e ameaças para concretização da visão, da missão e dos objetivos 

empresariais; e do diagnóstico interno da organização diante das dinâmicas ambientais, 

relacionando às suas forças e fraquezas criando as condições para a formulação de 

estratégia que representam o melhor ajustamento da organização em que atua.  

A construção da matriz SWOT (Strengths, Weaknesses, Oportunities, Threats) é uma 

ferramenta utilizada para a realização da análise de ambiência que serve como premissa que 

alicerçam planejamentos estratégicos de uma organização (SILVA et al, 2011). 

Apresentando a análise dos ambientes interno e externo da instituição, utiliza-se a 

metodologia Balance Scorecard (BSC) para demonstrar a missão e a estratégia da 

organização abordando um sistema de gestão equilibrado em diferentes perspectivas, 

possibilitando que as organizações estabeleçam os produtos a serem entregues aos seus 

clientes sem desviar o interesse do desempenho financeiro, de processos internos e de 

aprendizado e crescimento (KEPLAN & NORTON, 1996). 

Baseado na metodologia BSC a equipe do NEXUCS adaptou a elaboração do Mapa 

Estratégico de Unidades de Conservação distribuindo os objetivos estratégicos em 5 

perspectivas: ambiente/sociedade, usuários, processos internos, aprendizado e recursos 

(CABRAL et al, 2012). 

O desdobramento dos objetivos estratégicos resulta na construção dos conjuntos 

consistentes, os quais são constituídos por indicadores, metas e plano de ação para consolidar 

cada objetivo estratégico pré-definido de maneira mensurável (CABRAL et al, 2012).  

A escolha de bons indicadores e metas possibilitará a avaliação quantitativa/qualitativa 

da execução do planejamento no decorrer do tempo. Segundo Cabral et al (2012) somente 

pode-se gerenciar aquilo que pode ser medido. 

Além disso, é importante considerar a simplicidade no planejamento para não gerar 

frustrações futuras e não prejudicar o comprometimento da equipe com o planejamento, desta 

forma, é importante a aproximação do planejamento à execução (CABRAL, 2012). Sob esta 

perspectiva KAPLAN & NORTON (2000) afirmam que a capacidade de executar a 

estratégia pode ser mais importante do que a estratégia em si.  
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4. Resultados alcançados e discussões 

Todo o planejamento estratégico para resultados do DTC foi realizado em oficinas 

participativas contando com a colaboração de toda a equipe do departamento, sendo as 

decisões por consenso, e foi dividido nas seguintes etapas: 1. Avaliação do Planejamento de 

2014; 2. Definição do organograma; 3. Definição das diretrizes estratégicas; 4. Análise de 

Ambiência; 5. Elaboração do Mapa Estratégico; 6. Elaboração do Conjunto Consistente.  

 

4.1. Avaliação do Planejamento do DTC 2014 

Considerando que no Planejamento do DTC de 2014 foi utilizada a metodologia de 

Planejamento Estratégico Situacional, a qual possui um enfoque a partir de problemas, não foram 

estabelecidas metas e indicadores por ações, comprometendo uma análise quantitativa do 

planejamento. Desta forma, a avaliação foi realizada de maneira geral, resultando nas seguintes 

observações relevantes:  

  O departamento precisa melhorar: na organização, execução orçamentária, o balanço 

entre execução-planejamento-articulação; 

  Falta organização do organograma; 

  Falta de reuniões objetivas e regulares; 

  Que o planejamento de 2014 foi ambicioso, não sendo possível realizar todas as 

ações, porém foi importante para iniciar a organização das ações departamentais, e 

faltaram avaliações periódicas do planejamento. 

 

4.2.  Organograma 

A construção do organograma foi baseada na proposta de regimento interno existente na FJPO 

(Figura 2). 
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Figura 2: Organograma do DTC baseado na proposta de Regimento Interno da FJPO, com os respectivos 

responsáveis. 

 

4.3. Diretrizes Estratégicas 

Foi acordado entre os membros da equipe do departamento que a missão do DTC seria 

a mesma missão estabelecida para a FJPO no Planejamento Estratégico de 2013 (mediado 

pela EGDS), uma vez que, o DTC é o responsável pela atividade fim da fundação. Os valores 

também foram mantidos do planejamento anterior, porém foram acrescidos os valores: 

“criatividade” e a “adaptabilidade”. 

Optou-se em se elaborar uma visão de futuro em um prazo de 2 anos devido a 

inexperiência da equipe em planejamento estratégico, sendo este o primeiro realizado, e por 

ser uma equipe nova. A equipe não se sentiu a vontade em criar uma visão de futuro de um 

prazo maior, de 5 anos, pensando em sua capacidade de estimar metas atingíveis, 

considerando em “a capacidade de executar a estratégia pode ser mais importante do que a 

estratégia em si”. 

As diretrizes estratégicas apresentaram a seguinte redação final: 

 

Missão: Promover a conservação da Mata de Santa Genebra, a produção de 

conhecimento e a Educação Ambiental. 
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Valores: Responsabilidade socioambiental, solidariedade, gestão participativa, ética, 

transparência, bem-estar no trabalho, comprometimento com a missão, autonomia, 

criatividade e adaptabilidade. 

 

Visão de Futuro: Em 2 (dois) anos queremos Atuar com protagonismo e eficiência na 

gestão de recursos e mobilização social para a realização de projetos que visem ao 

aumento da conectividade da ARIE MSG com demais fragmentos da região, à 

restauração ecológica e ao sentimento de pertencimento  das comunidades do entorno 

da unidade. 

 

4.4.  Análise de Ambiência  

Foi utilizada a metodologia de elaboração da matriz SWOT para a análise de 

ambiência e foi considerado como ambiente externo tudo que estivesse fora do departamento, 

ou seja, dentro ou fora da FJPO (Figura 3 e Tabela 3). 

 

 
Figura 3: Fotografia do resultado da oficina utilizando o método da matriz SWOT para a análise de ambiência 

do departamento. 

 

 

Após a listagem das oportunidades, fortalezas, fraquezas e ameaças, foi analisado pelo 

grupo quais correlações existiram entre eles resultado na matriz descrita na tabela 3. 
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Tabela 3: Matriz SWOT elaborada pelo DTC. 

 Fortalezas Fraquezas 

Oportunidades Capitalizar 

• Recursos abundantes+qualidade 

técnica e comprometimento da 

equipe; 

• Parcerias+qualidade técnica e 
comprometimento da equipe; 

• Produção de conhecimento por 

instituições de ensino e 

pesquisa+iniciativa e proatividade. 

Melhorar 

• Recursos abundantes+baixa 

execução orçamentária; 

• Recursos abundantes+falta de 

mapeamento de processos; 
• Recursos abundantes+falta de 

sinergia; 

• Produção de conhecimento por 

instituição de ensino e 

pesquisa+falta de mapeamento de 
processos e de foco. 

Ameaças Monitorar 
• Burocracia em 

excesso+Iniciativa/proatividade e 

paciência  

• Falta de apoio e credibilidade 
dentro da 

instituição+perseverança/qualidade 

técnica e comprometimento da 

equipe. 
 

Eliminar/neutralizar 
• Falta de credibilidade dentro da 

instituição+falta de sinergia e 

baixa execução orçamentária e 

falta de foco; 
• Burocracia em excesso+falta de 

mapeamento de processos e baixa 

execução orçamentária; 

• Imagem ruim da Mata por parte 
da comunidade do entorno+falta 

de foco; 

• Falta de apoio da população, 

proprietários e empresas do 
entorno+falta de foco. 
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4.5.  Mapa Estratégico 

 
Figura 4: Mapa Estratégico do DTC referente a 2015-2016. 
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4.6.  Conjunto Consistente 

Na elaboração do conjunto consistente foram consideradas estritamente as ações 

necessárias para que fossem atingidos os objetivos estratégicos (exemplo, tabela 4), não sendo 

descritas algumas ações cotidianas. Essas ações cotidianas, como resgate de fauna do entorno, 

atividades do borboletário, licenciamento ambiental serão contempladas no mapeamento de 

processos – objetivo estratégico: Implantar a gestão de processos – e/ou na qualificação dos 

programas – objetivo estratégico: Qualificar e diversificar os programas de uso público da 

unidade. 

Visando atingir os objetivos estratégicos estabelecidos no mapa estratégico foi 

estabelecido para cada objetivo estratégico indicadores com metas atingíveis e ações 

necessárias, tendo para cada ação: prazo para início e término, responsável, material 

necessário, dotação orçamentária e o valor estimado, apresentado o seguinte resultado: 

 Promover a conectividade da ARIE MSG; 3 indicadores; 9 ações; 

 Manejo visando à restauração de áreas críticas no interior da ARIE MSG; 2 

indicadores; 8 ações; 

 Consolidar a atuação do Conselho Consultivo da ARIE MSG; 3 indicadores; 4 

ações; 

 Melhorar a integração com a população do entorno; 3 indicadores; 13 ações; 

 Qualificar e diversificar os programas de uso público da unidade; 8 

indicadores; 24 ações; 

 Implantar a gestão de processo; 1 indicador; 5 ações; 

 Aprimorar a Gestão e o Uso dos Sistemas de Informação; 1 indicador; 4 ações; 

 Revisar o Plano de Manejo; 1 indicador; 6 ações; 

 Criação de espaços para o compartilhamento de experiências e conhecimento; 

2 indicadores; 3 ações; 

 Capacitação Externa; 2 indicadores; 3 ações; 

 Melhorar a execução orçamentária; 1 indicador; 9 ações; 

 Captação de TACs e TCRAs; 1 indicador; 1 ação. 

 

Foram incluídas no conjunto consistente colunas para material necessário para a 

consolidação da ação, dotação orçamentária e valor estimado, a fim de atrelar as ações a 

LOA vigente. 
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 Tabela 4: Conjunto Consistente - Processos Internos      

Objetivo Estratégico indicador(s) Metas 

Implantar a gestão de processos 

  1º Sem/15 2º Sem/15 
1º 
Sem/16 

2º 
Sem/16 

Processos internos mapeados (nº) 2 7 9 11 

PLANO DE AÇÃO 

Ação/Projeto/Programa Início Término Responsável 

Material 

necessário 

Dotação 

orçamentária 

Valor estimado 

(R$) 

Levantar e definir metodologia para o 
mapeamento de processos (procedimento) mar/15 abr/15 Laís 0     

Levantamento dos processos 
(procedimento) a serem mapeados abr/15 mai/15 Laís 0     

Treinar a equipe na padronização dos 
documentos e mapeamento de processos 
(físico e procedimento) mai/15 jun/15 Lily 0     

Coordenar o mapeamento dos processos 

(procedimento) jun/15 dez/16 Laís 0     

Padronizar a gestão documental (físico) jan/15 mai/15 Lily 0     

 

4.7. Discussões 

A metodologia aplicada para a elaboração do Planejamento Estratégico para 

Resultados, seguindo a proposta de Gestão para Resultados do ICMBio e instituições 

parceiras, é muito coerente e apresenta ferramentas que facilitam o direcionamento do 

planejamento que se pretende elaborar.  

Apresentar a metodologia para toda a equipe antes do planejamento, e validar a 

utilização desta metodologia antes de seu início, auxiliou no comprometimento da equipe, 

favorecendo a facilitação do planejamento. Outro fator importante para o comprometimento 

da equipe foi a avaliação do Planejamento anterior, o qual foi feito utilizando metodologia 

diferente, na qual não se utilizou indicadores, fato que dificultou na sua avaliação qualitativa e 

quantitativa, deixando clara a necessidade de alteração da metodologia.  

No nivelamento técnico, na apresentação da metodologia de planejamento estratégico 

para resultados foi possível comparar as duas metodologias (planejamento estratégico 

situacional X planejamento estratégico para resultados) fato que cativou mais a equipe no 

novo planejamento. 

A elaboração da Matriz SWOT após a construção das diretrizes estratégicas facilitou 

na clareza dos problemas encontrados departamento, demonstrando as necessidades de 

melhoria na gestão.  

Na execução da metodologia, a equipe encontrou dificuldade no momento de cruzar as 

características e formar a matriz SWOT, e no momento de elaborar os indicadores. Para 
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superar essas dificuldades recorreu-se ao material teórico disponível e abriu-se para toda a 

equipe encontrar a solução em conjunto. 

Em alguns poucos momentos a discussão começava a se dispersar, sendo necessário 

retomar o foco do planejamento, sendo a definição prévia das diretrizes estratégicas 

importantes para se estabelecer o recorte das discussões. 

A equipe no geral estava muito comprometida com o planejamento: pelo interesse na 

metodologia, pela clareza da necessidade da realização de um planejamento e pelo fato de ser 

uma equipe nova; características que facilitaram a sua facilitação. 

O processo de facilitação exigiu alta concentração, disciplina e controle emocional 

para permitir e estimular a participação de todos da equipe, e nos momentos em que a 

discussão estava perdendo o foco foi importante para direcionar e retomar o foco do processo 

de planejamento. 

Considerando que a facilitação deste planejamento foi a primeira prática para a equipe 

e para a facilitadora, os resultados inicialmente planejados foram alcançados, porém a 

qualidade dos resultados superaram as expectativas pela coerência e coesão das etapas do 

planejamento, conforme o planejamento se desdobrava maior era clareza das características 

do departamento e as ações necessárias para se alcançar a sua missão. 

O Planejamento realizado não contemplou a metodologia de avaliação contínua de 

monitoramento, como seriam as oficinas para rodar o PDCA (Plan, Do, Check, Act), e não 

teve questionário para mensurar a qualidade da facilitação das oficinas.  Porém, ao final das 

oficinas do planejamento foi proposta uma roda de conversa sobre as impressões de todo o 

processo, e no geral as análises sobre a facilitação foram positivas, uma vez, que ficou clara 

toda a proposta da metodologia a ser utilizada, as dificuldades, metas e procedimentos para a 

melhoria do departamento, sendo importante para organizar as atividades mais 

sinergicamente. 

Para o acompanhamento da execução das ações do planejamento utilizou-se como 

ferramenta: o programa trello (Figura 5), o qual foi preenchido pelo responsável das ações 

estabelecidas no planejamento; elaboração de uma planilha de acompanhamento da execução 

da LOA (Figura 6); e acordou-se a realização de 3 (três) tipos de reuniões: reuniões semanais; 

reuniões mensais para acompanhamento da execução da LOA vigente; reuniões 

quadrimestrais para acompanhar o andamento do planejamento. 
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 O fato do facilitador não ter sido o chefe do departamento trouxe neutralidade no 

planejamento e não gerou dificuldades na facilitação, uma vez que contou com o 

comprometimento da diretora do departamento e da equipe como um todo. 

 

 
Figura 5: Imagem do programa trello, ferramenta utilizada para auxiliar na execução do Planejamento 

Estratégico para Resultado do DTC. 

 

 
Figura 6: Imagem da planilha de acompanhamento da execução da LOA 2015. 

 

 

5. Conclusões 

O Planejamento Estratégico para Resultados do DTC foi realizado satisfatoriamente, 

atendendo a expectativa da equipe e a missão do departamento, utilizando a metodologia de 

Gestão para Resultados proposto pelo ICMbio e NEXUCS. 

A simplicidade e coerência da metodologia possibilitou a elaboração de um 

planejamento rápido envolvendo todos os membros da equipe, sendo um fator positivo no 

balanço entre planejar e executar, motivando positivamente a equipe em cada oficina 

realizada. Ter validado com o grupo a proposta da implantação da metodologia de Gestão 

para Resultados previamente, e repassado os fundamentos teóricos auxiliou na participação de 

todos. 
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Como fatores positivos da metodologia implantada, pode-se elencar o fato de ser 

participativa, a coerência das etapas, as quais se iniciam do todo (missão) e vai se 

desdobrando até chegar nas atividades de cada membro, possibilitando sempre manter o foco 

(a etapa anterior delimita a etapa seguinte). Testar a viabilidade e consistência das diretrizes 

estratégicas utilizando a ferramenta SWOT para a análise de ambiência foi importante para 

dar clareza nas dificuldades e pontos positivos do departamento, tornando-se um 

planejamento próximo da realidade. 

A organização do organograma e a avaliação do planejamento anterior foram 

importantes para embasar o planejamento. Principalmente na importância de se estabelecer 

metas e indicadores para o acompanhamento da execução do planejamento. 

A integração, comprometimento e capacidade da equipe favoreceram a facilitação na 

elaboração do planejamento, podendo-se classificar a equipe com maturidade moderada para 

alta. 

Alguns fatores de dificuldade foram levantados, como por exemplo, a necessidade de 

difundir essa metodologia de planejamento para toda a instituição, podendo a revisão do 

Plano de Manejo da UC ser uma boa oportunidade para isso. 

Desta forma, os próximos desafios serão o monitoramento da execução do plano e a 

melhoria contínua em sua elaboração e execução. A avaliação da equipe foi positiva na 

elaboração do Planejamento Estratégico, ficando clara necessidade da busca de excelência na 

gestão pública com foco nos resultados que justificam a existência do departamento. 
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APÊNDICE A – Conjuntos Consistentes 

Conjunto Consistente - Perspectiva Ambiente e Sociedade 

     Objetivo Estratégico indicador(s) Metas 

Promover a conectividade da ARIE MSG 

  1º Sem/15 2º Sem/15 1º Sem/16 

2º 

Sem/16 

Passagem de fauna sob estrada implantada (nº) 0 0 1 1 

Projeto básico de passagem de fauna da sp-332 

protocolado junto ao órgão competente (nº) 0 0 0 1 

Área em recuperação visando à conectividade (ha) 0 1 2 4 

PLANO DE AÇÃO 

Ação/Projeto/Programa Início Término Responsável 

Material 

necessário 

Dotação 

orçamentária Valor estimado (R$) 

Elaboração do TR para contratação do projeto executivo 

(arneg) jan/15 fev/15 Laís 0 

 

  

Protocolizar os documentos (licenças ambientais e municipais) 

para implantação da passagem de fauna (arneg) jan/15 fev/15 Patrik 0     

Acompanhar a execução do projeto passagem de fauna (arneg) jun/15 jun/16 Laís 0     

Captação de recurso para a elaboração do projeto básico 

(sp332) jun/15 jun/16 Laís 0 

 

  

Contratação de empresa para a elaboração do projeto 

executivo (sp332) jun/16 ago/16 Laís 0     

Mapear as áreas para recuperação (arneg) jan/15 fev/15 Patrik 0 

 

  

Obter anuência dos proprietários para implantação de projeto 

de restauração (arneg) fev/15 jun/15 Patrik 0     

Protocolar junto a arneg e MPF as áreas e as anuências para a 

implantação de projeto de restauração (arneg) jun/15 jun/15 Patrik 0     

Elaborar relatório de acompanhamento semestral de cada área 

em processo de recuperação da ZA (FJPO) jan/15 dez/16 Laís 0 
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Objetivo Estratégico indicador(s) Metas 

Manejo visando à restauração de áreas críticas no interior da 

ARIE MSG 

  1º Sem/15 2º Sem/15 1º Sem/16 2º Sem/16 

Área em processo de recuperação (FJPO) 4 6 10 12 

Relatórios de acompanhamento de plantio de 

terceiros elaborado (nº) 0 1 1 2 

PLANO DE AÇÃO 

Ação/Projeto/Programa Início Término Responsável 

Material 

necessário 

Dotação 

orçamentária Valor estimado (R$) 

Implantação do projeto de restauração da face sudoeste jan/15 mai/15 Laís 

hidrogel (15 kg), 

terra vegetal 

(1500 kg), fita 

zebrada (500 

metros) e 

barbante, 

renovação do 

contrato nº 

022/2014, viveiro? 

E sistema de 

irrigação? 

1. manejo da 

biodiversidade - 

material de consumo 

(hidrogel, terra, fita e 

barbante); 

2. manejo da 

biodiversidade - 

pessoa jurídica 

(renovação contrato); 

3. manejo da 

biodiversidade - 

pessoa jurídica 

(viveiro) 

4. pesquisa e 

monitoramento - 

material permanente 

(Irrigação) 

1. 1.600 reais 

2. (9 meses) 90.000 

reais 

3. 20.000 reais 

4. 4.000 reais 

Contratação de mão-de-obra e implantação de projeto na face 

leste da ARIE (PROAMB)  jun/15 mar/16 Thomaz 0     
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Implantação do projeto de enriquecimento da borda nordeste out/16 dez/16 Thomaz 

mudas, hidrogel 

e terra vegetal 

 manejo da 

biodiversidade - 

material de consumo   ? 

Firmar termos de compromissos com empresas privadas 

para a recuperação da área queimada jan/15 dez/16 Thomaz 0     

Contratação de pesquisador para o levantamento de 

trepadeiras da área queimada jan/15 mar/15 Thomaz 

contratação de 

pessoa física 

1. manejo da 

biodiversidade - 

pessoa física; 

2. educação 

ambiental - pessoa 

física 6700 

Elaborar relatório de acompanhamento semestral de cada 

área em processo de recuperação (FJPO) jun/15 dez/16 Thomaz 0     

Elaborar relatório de acompanhamento anual de cada área 

em processo de recuperação (terceiros) jun/15 dez/16 Thomaz 0     

Realizar vistorias periódicas nas áreas de plantio e 

acompanhar o manejo dessas áreas (terceiros) jan/15 dez/16 Thomaz 0     
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Objetivo Estratégico indicador(s) Metas 

Minimizar ameaças externas a ARIE MSG 

  1º Sem/15 2º Sem/15 1º Sem/16 

2º 

Sem/16 

Diminuição do número de ocorrência de 

incêndio na ZA (%)  20 20  20  20  

Barreira de vento implantada (ha) 

cumulativo 0,25 0,57 0,8 1 

Ação de fiscalização (nº) 2 4 6 8 

PLANO DE AÇÃO 

Ação/Projeto/Programa Início Término Responsável 

Material 

necessário 

Dotação 

orçamentária Valor estimado (R$) 

Sistematizar os dados sobre incêndio na ZA em conjunto com o DTO jan/15 jun/15 thomaz 0     

Elaborar em conjunto com o DTO o plano de emergência de incêndio fev/15 mar/15 thomaz 0     

Elaborar em conjunto com o DTO programa de prevenção de incêndios fev/15 mar/15 thomaz 0     

Implantar por meio de TACs/TCRAs/FJPO o projeto de barreira de vento 

nas duas propriedades já autorizadas jan/15 dez/15 Laís 0     

Negociar com os demais proprietários a anuência para a implantação do 

projeto de barreira de vento  jan/15 dez/16 Laís/Zé Maria 0     

Implantar por meio de TACs/TCRAs/FJPO o projeto de barreira de vento 

nas novas propriedades autorizadas nov/15 dez/16 Laís 0     

Elaborar procedimento de fiscalização fev/15 abr/15 Laís/Zé Maria 0     

Realizar fiscalização em toda a ZA trimestralmente fev/15 dez/16 Laís/Zé Maria 0     

Acompanhar a elaboração do TR para a contratação do sistema de 

monitoramento (arneg) jan/15 mar/15 Patrik 0     

Elaborar projeto de manejo de espécies domésticas no interior da ARIE 

MSG mar/15 jun/15 Thomaz 0   

Protocolar as licenças necessárias para a implantação do projeto de 

manejo de fauna doméstica no interior da ARIE MSG jun/15 jun/15 Thomaz 0   
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Implantar projeto de manejo de espécies domésticas no interior da ARIE 

MSG Out/15 Dez/16 Thomaz ?   

 

Conjunto Consistente - Perspectiva Beneficiário 

     Objetivo Estratégico indicador(s) Metas 

Consolidar a atuação do Conselho Consultivo da ARIE MSG 

  1º Sem/15 2º Sem/15 1º Sem/16 

2º 

Sem/16 

Regimento interno do Conselho elaborado e aprovado (nº) 1 1 1 1 

Plano de ação elaborado e aprovado (nº) 0 1 1 1 

Reuniões do Conselho realizadas (nº)  2 3 4 5 

PLANO DE AÇÃO 

Ação/Projeto/Programa Início Término Responsável 

Material 

necessário 

Dotação 

orçamentária Valor estimado (R$) 

Organizar e realizar a 1ª reunião (posse, nivelamento e início 

do regimento interno)  fev/15 mar/15 Augusto coffee break    400 

Organizar as reuniões periódicas do Conselho  fev/15 dez/16 Augusto coffee break    1200 

Elaboração do regimento interno do Conselho mar/15 jun/15 Augusto 0     

Elaboração do plano de ação do Conselho jun/15 dez/15 Augusto 0     
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Objetivo Estratégico indicador(s) Metas 

Melhorar a integração com a população do entorno 

  1º Sem/15 2º Sem/15 1º Sem/16 2º Sem/16 

Programas voltados para a população do entorno (nº) 2 3 4 4 

Contato com potenciais parceiros (nº) 1 2 3 4 

Atividades voltadas para população do entorno realizadas (nº) 1 2 3 4 

PLANO DE AÇÃO 

Ação/Projeto/Programa Início Término Responsável 

Material 

necessário 

Dotação 

orçamentária Valor estimado (R$) 

Elaboração do projeto da turma do verde/2015 jan/15 fev/15 Augusto 0     

Elaboração do projeto da turma do verde/2016 jan/16 fev/16 Augusto 0     

Elaboração do curso de agente ambiental jan/15 mar/15 Augusto 0     

Elaboração do programa ecoférias 2015 abr/15 mai/15 Augusto 0     

Elaboração do programa intergeracional  jan/16 fev/16 Augusto 0     

Executar o projeto turma do verde fev/15 dez/16 Augusto 0     

Executar o curso de agente ambiental mar/15 nov/15 Augusto 0     

Executar o programa ecoférias 2015 jul/15 jul/15 Augusto lanche    1.000,00 

Executar o programa intergeracional mar/16 nov/16 Augusto  ?    ? 

Realizar o levantamento dos potenciais parceiros do 

entorno (São Marcos, vila esperança, etc) mai/15 dez/15 Augusto 0     

Contatar e propor programas com potenciais parceiros fev/16 mai/16 Augusto 0     

Elaborar uma programação de atividades voltadas para 

a população do entorno mar/15 mai/15 Augusto  0     

Executar as atividades voltadas para a população do 

entorno jun/15 dez/16 Augusto 

oficineiro, 

lanche    ? 
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Objetivo Estratégico indicador(s) Metas 

Qualificar e diversificar os programas de uso público da 

unidade 

  1º Sem/15 2º Sem/15 1º Sem/16 

2º 

Sem/16 

Programa de voluntariado em execução 0 1 1 1 

Programas novos (nº) 0 1 1 2 

Programas já existentes qualificados (nº) 1 2 3 4 

Estruturas qualificadas ou criadas para uso público (nº) 1 3 4 6 

Programa de incentivo de pesquisas voltadas para a gestão da 

UC (nº) 0 0 1 1 

Reuniões na CT-RN com o grupo de áreas protegidas da RMC 

(nº) 1 2 3 4 

Eventos com caráter técnico cientifico realizados (nº) 0 1 1 3 

Documento técnico referencial de manejo de trepadeiras 

elaborado (nº) 0 0 0 1 

PLANO DE AÇÃO 

Ação/Projeto/Programa Início Término Responsável 

Material 

necessário 

Dotação 

orçamentária Valor estimado (R$) 

Solicitar o programa de voluntariado do ICMBio para a 

UC fev/15 abr/15 Zé Maria  0   

 Estabelecer um programa/atividades de voluntariado  fev/15 abr/15 Zé Maria  0   

 Elaborar o projeto 1 (novos programas) mar/15 jun/15 Cristiano  0   

 Elaborar o projeto 2 (novos programas) mar/16 jun/16 Cristiano  0   

 Implementar projeto 1 (programa novo) jul/15 nov/15 Cristiano  ?     

Implementar projeto 2 (programa novo) jul/16 nov/16 Cristiano  ?     
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Qualificar o programa de atendimento de escolas 

(instituições) fev/15 jun/15 Cristiano 

resina acrílica e 

aquários 

Educação 

ambiental - 

material de 

consumo 500 

Qualificar o programa “A Mata vai…” jul/15 dez/15 Cristiano maquete 

educação 

ambiental - 

pessoa jurídica 10000 

Qualificar o programa “Visita aberta à comunidade” fev/16 jun/16 Cristiano  ?    ? 

Qualificar a trilha noturna jul/16 dez/16 Cristiano  ?    ? 

Elaborar um projeto de qualificação ou criação das 

estruturas para o uso público mar/15 abr/15 Cristiano  0     

Estrutura qualificada 1 - Borboletário       

tela, sistema de 

monitoramento 

Educação 

ambiental - 

pessoa jurídica 

14.000,00; 15.000,00 

  

Estrutura qualificada 2 -         ?     

Elaborar o PPP jan/15 jul/15 Cristiano 0     

Realizar diagnóstico das necessidades de pesquisas 

voltadas para a gestão da UC jul/15 dez/15 Cristiano 0     

Elaborar o programa de incentivo de pesquisas voltadas 

para a gestão da UC mar/16 jun/16 Cristiano  0     

Executar o programa de incentivo de pesquisas voltadas 

para a gestão da UC jul/16 dez/16 Cristiano  ?     

Organizar o grupo permanente de áreas protegidas da 

RMC (mobilização, reuniões) mar/15 jun/15 Cristiano  0     
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Organizar e realizar evento de comemoração de 

aniversário da FJPO mar/15 jul/15 Cristiano 

coffee break, 

material de 

divulgação, 

vale almoço 

1. educação 

ambiental - 

pessoa 

jurídica; 2. 

educação 

ambiental - 

material para 

distribuição 

gratuita; 3. 

educação 

ambiental - 

pessoa jurídica  7.000,00 

Organizar e realizar SEMEIA jan/15 jun/15 Augusto 0     

Organizar o evento de comemoração do aniversário da 

FJPO/3º seminário de lianas mar/16 jun/16 Laís 

coffe break, 

ajuda de custo, 

banner    ? 

Organizar o 2º seminário de áreas protegidas da RMC mar/16 set/16 Cristiano ?     

Reorganizar internamente a gestão dos grupos de 

trabalho para elaboração do documento referencial 

teórico de manejo de trepadeiras fev/15 mar/15 Augusto 0     

Coordenar a elaboração da versão preliminar do 

documento referencial teórico de manejo de trepadeira fev/15 out/15 Augusto* 0     

Coordenar a elaboração do documento referencial 

teórico de manejo de trepadeiras jan/15 dez/16 Augusto*  0     
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Conjunto Consistente - Processos Internos 

     Objetivo Estratégico indicador(s) Metas 

Implantar a gestão de processos 

  1º Sem/15 2º Sem/15 1º Sem/16 2º Sem/16 

Processos internos mapeados (nº) 2 7 9 11 

PLANO DE AÇÃO 

Ação/Projeto/Programa Início Término Responsável 

Material 

necessário 

Dotação 

orçamentária Valor estimado (R$) 

Levantar e definir metodologia para o mapeamento de processos 

(procedimento) mar/15 abr/15 Laís 0     

Levantamento dos processos (procedimento) a serem mapeados abr/15 mai/15 Laís 0     

Treinar a equipe na padronização dos documentos e mapeamento de 

processos (físico e procedimento) mai/15 jun/15 Lily 0     

Coordenar o mapeamento dos processos (procedimento) jun/15 dez/16 Laís 0     

Padronizar a gestão documental (físico) jan/15 mai/15 Lily 0     
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Objetivo Estratégico indicador(s) Metas 

Aprimorar a Gestão e o Uso dos Sistemas de Informação 

  1º Sem/15 2º Sem/15 1º Sem/16 

2º 

Sem/16 

Processos/programa/projetos com dados disponibilizados em 

banco de dados digital (nº) 0 3 6 8 

PLANO DE AÇÃO 

Ação/Projeto/Programa Início Término Responsável 

Material 

necessário 

Dotação 

orçamentária Valor estimado (R$) 

Levantamento dos processos/programas/projetos a serem 

disponibilizados no público jun/15 ago/15 Patrik 0     

Definir e padronizar os diretórios que serão 

disponibilizados no público ago/15 out/15 Patrik 0     

Coordenar o registro das informações no público (inclui a 

organização do público antigo) out/15 dez/16 Patrik 0     

Cadastrar o acervo da FJPO no sistema BIB Livre 

(organizar a biblioteca) dez/14 set/15 Lily 0     
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Objetivo Estratégico indicador(s) Metas 

Revisar o Plano de Manejo 

  1º Sem/15 2º Sem/15 1º Sem/16 

2º 

Sem/16 

Plano de Manejo revisado (nº de ações concluídas) 1 2 4 5 

PLANO DE AÇÃO 

Ação/Projeto/Programa Início Término Responsável 

Material 

necessário 

Dotação 

orçamentária Valor estimado (R$) 

Avaliação do plano de manejo vigente abr/15 jul/15 Laís 0     

Realizar nivelamento técnico para a revisão do PM jun/15 jun/15 Laís/Zé Maria 0     

Abrir o processo de revisão do plano de manejo junto a 

FJPO e ICMBio jul/15 nov/15 Zé Maria 0     

Revisar os programas/ações do plano de manejo nov/15 set/16 Laís  0     

Revisar o zoneamento do plano de manejo jul/15 set/16 Laís 

Imagem com as 

clareiras 

manejo da 

biodiversidade - 

pessoa jurídica e 

Pesquisa e 

monitoramento - 

pessoa jurídica 8000 

Apresentar a revisão ao conselho consultivo out/16 out/16 Laís  0     
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Conjunto Consistente - Perspectiva Aprendizado 

     Objetivo Estratégico indicador(s) Metas 

Criação de espaços para o compartilhamento de 

experiências e  

conhecimento 

  1º Sem/15 2º Sem/15 1º Sem/16 2º Sem/16 

Encontros de nivelamento técnicos realizados (nº) 2 4 6 8 

Compartilhamento de cursos externos 2015/16 (%) 100 100 100 100 

PLANO DE AÇÃO 

Ação/Projeto/Programa Início Término Responsável 

Material 

necessário 

Dotação 

orçamentária 

Valor estimado 

(R$) 

Elaboração de cronograma com temas e responsáveis para os encontros de 

nivelamento mar/15 abr/15 Cristiano 0     

Realizar os encontros de nivelamento abr/15 dez/16 Cristiano 0     

Registrar os cursos externos realizados e definir cronograma para 

compartilhamento fev/15 dez/16 Lily 0     

Objetivo Estratégico indicador(s) Metas 

Capacitação Externa 

  1º Sem/15 2º Sem/15 1º Sem/16 2º Sem/16 

Cursos externos realizados (nº/indivíduo) 0 1 1 2 

Apresentação de trabalhos em eventos (nº) 0 2 2 4 

PLANO DE AÇÃO 

Ação/Projeto/Programa Início Término Responsável 

Material 

necessário 

Dotação 

orçamentária Valor estimado(R$) 

Buscar a disponibilidade dos cursos listados no levantamento jan/15 mar/15 Cynira 0*     

Submeter trabalhos no Congresso Nacional de UC fev/15 abr/15 Augusto 0*     

Submeter trabalhos em eventos externos fev/15 dez/16 Cynira 0*     

* apresentação dos trabalhos em eventos externos terá gasto com banners, hospedagem, taxa de inscrição. 
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Conjunto Consistente - Perspectiva Recursos 

     Objetivo Estratégico indicador(s) Metas 

Melhorar a execução orçamentária 

  1º Sem/15 2º Sem/15 

1º 

Sem/16 2º Sem/16 

Execução da LOA (%) 10 60 10 70 

PLANO DE AÇÃO 

Ação/Projeto/Programa Início Término Responsável 

Material 

necessário 

Dotação 

orçamentária 

Valor 

estimado(R$) 

Elaborar a lista dos materiais e serviços a serem adquiridos/contratados no ano 

de 2015 e os respectivos responsáveis pela elaboração de cada TR (controlar) fev/15 fev/15 Lily 0     

Elaborar a lista dos materiais e serviços a serem adquiridos/contratados no ano 

de 2016 e os respectivos responsáveis pela elaboração de cada TR (controlar)  jan/16 jan/16 Lily 0     

Elaborar termos de referência do eixo gestão socioambiental e uso público 2015 jan/15 jul/15 Cristiano 0     

Elaborar termos de referência do eixo gestão socioambiental e uso público 2016 jan/16 jul/16 Cristiano 0     

Elaborar termos de referência do eixo monitoramento e gestão da UC 2015 jan/15 jul/15 Patrik 0     

Elaborar termos de referência do eixo monitoramento e gestão da UC 2016 jan/16 jul/16 Patrik 0     

Elaborar os termos de referência do eixo manejo para a conservação 2015 jan/15 jul/15 Laís 0     

Elaborar os termos de referência do eixo manejo para a conservação 2016 jan/16 jul/16 Laís 0     

Realizar reuniões mensais de acompanhamento da execução da LOA jan/15 dez/16 Lily 0     

 

 



Página 42 de 42 

 

Objetivo Estratégico indicador(s) Metas 

Captação de TACs e TCRAs 

  1º Sem/15 2º Sem/15 1º Sem/16 2º Sem/16 

Novos termos firmados (nº) 0 1 1 2 

PLANO DE AÇÃO 

Ação/Projeto/Programa Início Término Responsável Material necessário Dotação orçamentária Valor estimado (R$) 

Buscar oportunidades de se firmar novos Termos jan/15 dez/16 Thomaz  0     

 


