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RESUMO

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

para o desenvolvimento de uma cultura organizacional realizada no Parque Nacional

a  Tijuca  contribuindo  com  uma  maior  eficiência  e  qualidade  dos  serviços  à

sociedade.  Foram realizadas três oficinas entre março e maio de 2015 a fim de

elaborar nova Missão, Visão de Futuro e Mapa estratégico do PNT. Ao longo do

processo  foi  feita  uma  introdução  sobre  gestão  estratégica,  com  conceitos  e

exemplos.  Primeiramente foi elaborada Missão e posteriormente a Visão de Futuro

http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Desenvolvimento_Florestal


do PNT. Após esta etapa foi realizada a FOFA e construído o novo Mapa Estratégico

do Parque alinhado com a nova versão do ICMBio. O engajamento dos servidores

foi alto no início com 19 participantes porém houve uma perda de engajamento e

priorização até a penúltima oficina que teve 13 participantes. Ao longo da construção

da nova gestão estratégica do PNT foram sendo alcançados produtos como parte do

processo, entre eles o fundo de tela de todos os computadores iguais com a Missão

e Visão de Futuro da UC, painéis nas com a Missão e Visão nas principais entradas

dos prédios administrativos, criação de 2 grupos de comunicação em aplicativos de

conversa de smartfone, criação do Boletim Informativo do Parque. A melhoria da

comunicação  (principalmente  interna)  e  o  início  da  criação  de  uma  cultura

organizacional foram priorizados por serem processos que precisam ser fortalecido

face aos mais de 80 funcionários e são as bases para a continuidade da construção

do Planejamento Estratégico do PNT e melhoria da gestão da UC.

Palavras chaves: Cultura organizacional, mapa estratégico, Parque Nacional da 

Tijuca 

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO ..................................................................................................... 06
1.1. Tema.......................................................................................................... 06
1.2.Unidade de Aplicação .............................................................................. 07
1.3. Objetivos.................................................................................................... 10

2. METODOLOGIA DE REALIZAÇÃO DA PRÁTICA.............................................. 11
3. REFERENCIAL TEÓRICO................................................................................... 12
4. RESULTADOS ALCANÇADOS .......................................................................... 16

4.1 RESULTADOS ALCANÇADOS – Produtos................................................... 16
4.2 RESULTADOS ALCANÇADOS – Equipe...................................................... 25

5. CONCLUSÃO....................................................................................................... 27
6. REFERÊNCIAS.................................................................................................... 29

ANEXO 1 – Fotos da Oficina da Primeira, Segunda e Terceira Etapas
ANEXO 2 – Mapa Estratégico do Parque Nacional da Tijuca
ANEXO 3 – Fotos dos Painéis de Missão e Visão de Futuro expostos no PNT





26

1. INTRODUÇÃO

1.1. Tema

O Parque Nacional da Tiuca possui um planejamento estratégico elaborado

em 2011. À época a equipe do parque era composta por menos da metade da

equipe  atual  e  somente  4  servidores  que  participaram  da  elaboração  do

Planejamento  Estratégico  da  UC  permanecem  até  hoje  no  Parque.   A

elaboração em 2011 não chegou a ser implementado, ficando apenas no papel.

A proposta de revisão do mapa estratégico do Parque Nacional da Tijuca foi

vista como importante devido a renovação da equipe gestora e ao crescimento

da equipe por funcionários anistiados sem conhecimento sobre Unidades de

Conservação e Meio Ambiente. A necessidade em haver uma homogeneização

do  conhecimento  sobre  a  gestão  de  um Parque  Nacional  e  suas  regras  e

valores imperou num momento em que apenas metade da equipe é servidora

do ICMBio. O crescimento da equipe e as diferentes origens e formações da

mesma levaram a necessidade de uma melhor organização da mesma, a uma

maior união e uma comunicação mais eficiente e a criação de uma cultura

organizacional na UC.

A escolha de pela elaboração de um novo planejamento estratégico visou

alcançar  esta  organização.  Pelo  perfil  da  equipe  entendeu-se  que  a

participação da mesma na elaboração de um novo Planejamento Estratégico

criaria  um  maior  sentimento  de  pertencimento  por  parte  dos  funcionários,

principalmente  os  anistiados.  O  Planejamento  anterior,  apesar  de  ainda

pertinente em parte, venceria em 2016, antecipamos assim em um ano a sua

revisão.

1.2     Unidade de Aplicação 

O Parque  Nacional  do  Rio  de  Janeiro foi  criado  através  do  Decreto  N°

50.932,  emitido  pela Presidência  da  República em 6 de julho de 1961,  vindo

unificar  as  antigas Florestas  Protetoras  da  União de Tijuca,

Paineiras, Corcovado, Pedra  da  Gávea,  Trapicheiro,  Andaraí,  Três  Rios  e

Covanca, presentes no Maciço da Tijuca, no Estado da Guanabara, em uma

http://pt.wikipedia.org/wiki/Guanabara
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maci%C3%A7o_da_Tijuca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pedra_da_G%C3%A1vea
http://pt.wikipedia.org/wiki/Corcovado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Floresta_da_Tijuca
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Florestas_Protetoras_da_Uni%C3%A3o&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/1961
http://pt.wikipedia.org/wiki/6_de_julho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Presidente_do_Brasil
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única área protegida, de aproximadamente 3 200 ha (ICMBio, 2008). Quando

da sua criação, o Parque Nacional do Rio de Janeiro era subordinado ao antigo

Serviço Florestal do Ministério da Agricultura. O Decreto N° 60.183, também

emitido pela Presidência da República, em 8 de fevereiro de 1967, mudou o

nome  do  parque  definitivamente  para Parque  Nacional  da  Tijuca (PNT). O

Decreto  Nº  70.186,  de 23  de  fevereiro de 1972,  passou  a  responsabilidade

administrativa  do  PNT  ao  antigo Instituto  Brasileiro  de  Desenvolvimento

Florestal (IBDF). 

O  Parque  Nacional  da  Tijuca  foi  declarado Reserva  da

Biosfera pela Unesco, em 1991. A área atual, de 3 958,47 ha, deve-se a uma

ampliação do parque, efetivada através do Decreto Federal sem número de 4

de julho de 2004. 

A Floresta que compõe hoje o Parque Nacional a Tijuca é oriunda de um

processo  de  reflorestamento  e  regeneração  natural  de  remanescentes.

Segundo o Plano de Manejo do Parque Nacional da Tijuca (ICMBio, 2008), na

época colonial as florestas do Rio de Janeiro foram desmatadas para darem

espaço  a  cultivos  de  cana  e  café.  Suas  águas  eram  desviadas  para

abastecimento da cidade, que na época tinha 400mil  hab. O desmatamento

das nascentes causou um desabastecimento de água na cidade. Entre 1841 e

1860 a coroa desapropriou fazendas e plantios a fim de recuperar o domínio

sobre as nascentes e evitar um comprometimento maior, preservando o que

ainda restava.

Em  1861  foi  escolhido  e  nomeado  para  a  tarefa  de  recuperação  da

cobertura vegetal na Tijuca o major Manuel Gomes Archer, que junto com seus

sucessores foi responsável pelo plantio de aprox. 90 mil mudas. Após mais de

140 anos a paisagem florestal não nos possibilita distinguir o que é de origem

de  reflorestamento,  de  regeneração  ou  remanescente  natural,  tal  a

homogeneidade do dossel.

Atualmente,  o Parque Nacional  da Tijuca tem sua gestão compartilhada

entre  o ICMBio,  o  Governo  do  Estado  do Rio  de  Janeiro e  a  Prefeitura  da

Cidade do Rio de Janeiro. A participação da sociedade através de ONGs, como

http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_n%C3%A3o_governamental
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Chico_Mendes_de_Conserva%C3%A7%C3%A3o_da_Biodiversidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/2004
http://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_julho
http://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_julho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hectares
http://pt.wikipedia.org/wiki/1991
http://pt.wikipedia.org/wiki/Unesco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reserva_da_Biosfera
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reserva_da_Biosfera
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Desenvolvimento_Florestal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Desenvolvimento_Florestal
http://pt.wikipedia.org/wiki/1972
http://pt.wikipedia.org/wiki/23_de_fevereiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1967
http://pt.wikipedia.org/wiki/8_de_fevereiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hectares
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_protegida


8

a Associação dos Amigos do Parque Nacional  da Tijuca, a Terra Brasil  e a

Terra Azul, é incentivada.

O Parque Nacional da Tijuca cobre cerca de 3,5 % da área do município do

Rio de Janeiro.  Apesar  de ser  o menor parque nacional do Brasil,  é o mais

visitado do país,  com aproximadamente  3 milhões de visitantes  por  ano. O

parque  está  localizado  na  porção  central  do município,  e  por  não  possuir

território  contínuo,  está  misturado  à  área  urbana  da  cidade  e  divide-se

fisicamente em quatro setores:

 Setor  Floresta  da  Tijuca,  que  compreende  Floresta  da  Tijuca,  Pico  da

Tijuca, Pico do Papagaio e Cascatinha Taunay;

 Setor  Serra  da Carioca,  com Parque Lage, Morro  do Corcovado e Vista

Chinesa;

 Setor  Pedra  Bonita/Pedra  da  Gávea,  que  agrupa Pedra

Bonita, Agulhinha, Pedra da Gávea e Rampa de Voo Livre;

 Setor Pretos Forros/Covanca, com a Serra dos Pretos Forros e Covanca.

O setor  que  gera  maior  demanda  turística  é  o  Serra  da  Carioca,  pela

presença do Corcovado, Paineiras, Vista Chinesa e do Parque Lage, sendo o

última sob gestão do Governo do Estado do Rio de Janeiro e onde atualmente

funciona a Escola de Artes Visuais da Secretaria Estadual de Cultura.

O  Corcovado  é  hoje  a  maior  receita  do  ICMBio,  com  previsão  de

arrecadação de R$35 milhões este ano através de 3,1 milhões de visitantes ao

local. É onde funcionam duas das maiores concessões de serviço de apoio à

visitação no país (trem do corcovado e vans das Paineiras). Local de grande

apelo popular e religioso é constante a solicitação de eventos no local, desde

filmes e novelas, até comerciais e lançamentos de eventos governamentais.

A sobreposição de competências e gestões no Corcovado é um fator crítico

que compromete sua gestão,  além da gestão compartilhada do Parque,  no

Corcovado  existe  ainda  a  cessão  de  parte  do  platô  do  monumento  à

Arquediocese  do  Rio  de  Janeiro  e  a  titularidade  do  restante  da  área  (que

http://pt.wikipedia.org/wiki/Serra_dos_Pretos_Forros_e_Covanca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pedra_da_G%C3%A1vea
http://pt.wikipedia.org/wiki/Agulhinha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pedra_Bonita_(Rio_de_Janeiro)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pedra_Bonita_(Rio_de_Janeiro)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vista_Chinesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vista_Chinesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Corcovado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Associa%C3%A7%C3%A3o_dos_Amigos_do_Parque_Nacional_da_Tijuca&action=edit&redlink=1
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envolve as estruturas físicas e comércios existentes) do SPU. Assim, ao menos

5 entidades extremamente distintas fazem parte da gestão do Corcovado.

Para  a  complexa  gestão  desta  área,  a  equipe  que  compõe  o  PNT  é

formada por  10  Analistas  Ambientais  e  5  Técnicos  Ambientais,  somados a

aprox.  16  empregados  públicos  anistiados  cedidos  ao  ICMBio.  Além disto,

existem  aprox.  20  funcionários  de  limpeza,  30  funcionários  finalísticos

(recepcionistas  e  monitores),  além  de  60  vigilantes  (tudo  terceirizado).  Tal

diversidade de servidores, empregados e prestadores de serviço, juntamente

com suas  origens  distintas,  causa  um contraste  de  valores  e  importâncias

discrepantes na própria equipe. O desconhecimento da importância do PNT

num contexto institucional, nacional e internacional leva a equipe a negligenciar

muitos processos e supervalorizar outros.

O  fato  do  Corcovado  ser  uma  referência  mundial  e  fonte  da  maior

arrecadação  do  ICMBio  demanda  uma  organização  e  harmonização  de

posturas e visões por parte da equipe gestora. A criação conjunta de um mapa

estratégico vai facilitar a formulação e melhoria integrada dos valores por parte

da  equipe  gestora,  formando  uma  visão  única  e  estabelecendo  ideais

unificados com relação à UC melhorando assim a sua postura institucional.

1.3    Objetivos

Objetivo geral: 

Elaborar Mapa de Gestão Estratégica do Parque Nacional  da Tijuca de

forma a inserir uma cultura organizacional única nas atividades meio e fim da

equipe. 

Objetivos específicos: 

 Revisar  os  dados  estratégicos  do  PNT:  mapas,  recursos,  importância,

missão e visão de futuro; 

 Elaborar o Mapa Estratégico do PNT por meio da reflexão das diretrizes

estratégicas da UC;
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 Elaborar planejamento para desdobramento do mapa estratégico até o fim

de 2015 com: Definição do sistema de medição para os objetivos estratégicos;

Definição de metas de desempenho; Elaboração de plano de ação; Definição

de responsáveis pelas atividades propostas no Plano de Ação e constituição de

um Balanced Scorecard – BSC.

2. METODOLOGIA DE REALIZAÇÃO DA PRÁTICA:

A estratégia de construção do Planejamento Estratégico do PNT foi dividida

em 4 etapas:

1ª Etapa – 11 a 13 de Março de 2015:

 Palestra informativa e de nivelamento sobre Excelência em Gestão Pública

e Gestão Estratégica para os Servidores da UC e sobre a criação de uma

cultura organizacional e elevação do nível de gestão da UC.

 Apresentação  de  ferramentas  (matriz  SWOT/FOFA  e  Balance  Score

Card/BSC) e conceitos. E exemplos de Mapas, Missões e Visões de outras

UCs

 Elaboração da Missão do PNT

 Elaboração da Visão de Futuro da UC

 Elaboração da FOFA do PNT, através do levantamento dos pontos fortes e

fracos, oportunidades e ameaças.

 Priorização  da  equipe  dos  pontos  levantados  na  FOFA  através  de

pontuação.

2ª Etapa – 16 e 17 de Abril de 2015:

 Seleção de pontos da FOFA a serem trabalhados com uma linha de corte

de 4 pontos.

 Cruzamento  dos  itens  que  compõe  a  FOFA  pelos  Coordenadores  de

Processo e chefia da UC através da classificação binaria de relação 1 (sim)

e 0 (não) entre os pontos.

 Seleção  dos  cruzamentos  que  foram classificados  unanimamente  pelos

Coordenadores e chefia como positivos (6 pontos)
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 Classificação  dos  cruzamentos  positivos  da  FOFA  de  acordo  com  a

afinidade  com  as  perspectivas  do  Mapa  Estratégico:  Ambiente  e

Sociedade; Cidadão/Usuário; Processos Internos; Aprendizado; Recursos

(posteriormente  Aprendizado e  Recursos foram juntados  em uma única

perspectiva  -  Aprendizado  e  Crescimento  –  a  fim  de  manter  um

alinhamento com o novo Mapa Estratégico do ICMBio).

 Início de construção da primeira parte do Mapa Estratégico: Ambiente e

Sociedade; Cidadão/Usuário

3ª Etapa –  13 e 14 de Maio de 2015:

 Conclusão  da  construção  do  Mapa  Estratégico:  Processos  Internos  e

Aprendizado e Crescimento

 Revisão do Mapa Estratégico

 Levantamento de estratégias de comunicação e consolidação da cultura

organizacional da UC

 Ponderações em equipe sobre erros e acertos do processo

4ª Etapa – 7 de Julho de 2015

 Apresentação do Mapa Estratégico Final aos funcionários do Parque

 Classificação  pela  equipe  dos  Objetivos  estratégicos  por  coordenação

conforme serão elaborados os conjuntos consistentes do BSC

 Proposta de Calendário de elaboração do BSC por Coordenação

3. REFERENCIAL TEÓRICO:

O Brasil  vem gradativamente tentando melhorar  a sua gestão pública e

para  isto,  desde  2009  o  Ministério  do  Planejamento  Orçamento  e  Gestão

(MPOG) vem analisando sistemas de gestão através de critérios construídos

sobre fundamentos e princípios que norteiam a excelência na gestão publica

(Araujo  et al (a),  2012).  Chamado de GesPública, esse programa é voltado

para a sociedade e orientado para resultados excepcionais (Figura 1). Como

parte integrante do sistema público, o Parque Nacional da Tijuca almeja ter

uma gestão de excelência no serviço público, sendo necessário para isto iniciar
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uma organização estratégica de sua gestão voltada para resultados.

Figura1:  Modelo de Excelência em Gestão Pública proposto pelo MPOG

(Araujo et al (b), 2012).

A Gestão para Resultados é uma forma de gestão que busca estabelecer

resultados desejáveis e fazê-los acontecer, e para isso é necessário identificar

seus  usuários,  necessidades  e  formular  estratégias  com  metas  a  serem

alcançadas  como  bens  de  serviço  aos  usuários  para,  a  partir  de  então,

gerenciar os processos internos visando o alcance destas metas (Araujo et al

(c), 2012).

Para tal  adotou-se a estratégia sugerida pela NEXUS em Rogério  et al

(2012) conforme Figura 2. Com a definição de diretrizes estratégicas para o

PNT como a Missão e Visão de Futuro, onde:

Missão:  razão  de  ser  da  UC  que  compreende  as  necessidades  de
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conservação  e  sociais  a  que  ela  atende  e  o  seu  foco  fundamental  de

atividades.

Visão de Futuro: estado ou situação que a UC deseja alcançar dentro de

10  anos.  Ela  propicia  o  direcionamento  e  cria  uma  tensão  necessária  à

construção dos resultados.

Figura  2:  Modelo  de  Gestão  Estratégica  de  Unidades  de  Conservação

adaptada de Kaplan & Norton (2008) sugerida pela NEXUS em (Rogério  et al,

2012).

Como  análise  de  ambiência  a  ferramenta  SWOT/FOFA  é  amplamente

utilizada como uma das melhores para tal,  com o cruzamento das forças e

fraquezas  com  as  oportunidades  e  ameaças  para  melhor  direcionar  as

estratégias de gestão.

O Mapa Estratégico como parte da metodologia supracitada é essencial

para que a equipe e a sociedade visualizem os grandes resultados a serem

alcançados  (Rogério  et  al,  2012). O  processo  de  desdobramento  destes

objetivos em conjuntos consistentes visa um maior detalhamento, identificação
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de  metas,  planejamentos  e  formas  de  mensuração  (indicadores)  para

monitoramento. O Mapa Estratégico e estes conjuntos consistente formarão um

método  simples  e  consistente  de  gestão  estratégica, o  Balanced  Scorecard

(BSC) proposto por Kaplan & Norton em 2004 (Cabral, 2012).

Ao longo do monitoramento dos indicativos e validações de metas do BSC,

a equipe do PNT fará o ciclo do PDCA - Planejar, Executar (Do), Monitorar

(Check),  Analisar/Atuar (Action),  que é uma ferramenta básica de qualidade

(Figura 3). Ela representa a base para o manejo adaptativo e foi desenvolvido

por Walter Stewart na década de 20. Ela orienta a sequencia das atividades de

gerenciamento  de  forma  sistemática,  ou  seja,  no  giro  do  PDCA  deve-se:

Planejar, executar o planejamento, verificar se os resultados planejados foram

alcançados  e,  em caso  negativo  -  agir  corretivamente,  em caso  positivo  –

padronizar e desafiar com novas metas (Araujo et al (c), 2012).

Figura  3:  Ciclo  do  PDCA e o manejo adaptativo  contínuo voltado para

melhoria

Paralelamente à construção do BSC, a Cultura Organizacional  deve ser

trabalhada  como  parte  integrante  do  processo  e  base  fundamental  para  o

alcance dos objetivos estabelecidos. Segundo Araujo et al (d), 2012) a cultura
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organizacional vigente nas UCs ainda é burocrática patrimonialista, sem foco

em  resultado,  sem  preocupação  em  produtividade,  redução  de  custos  ou

atendimento de qualidade ao cidadão. O PNT não é diferente e como diversas

outras  UCs  é  formada  por  servidores  com diversas  formações  e  com alta

rotatividade de servidores, a UC carece de uma cultura, principalmente depois

da chegada de muitos funcionários anistiados nos últimos 3 ou 4 anos. Assim,

“para  uma unidade de conservação alcançar  plenamente  seus objetivos  de

manejo,  será  necessário  forjar  uma  nova  cultura,  na  qual  estejam

profundamente arraigados os fundamentos de excelência em gestão” (op. Cit.)

e é isto que está sendo construído. 

4. RESULTADOS ALCANÇADOS:

4.1 Produtos:

O processo de construção do novo modelo de gestão estratégica do PNT

foi agregador, participativo e absorveu a colaboração de todos os servidores

em  algum  momento  conforme  fotos  do  Anexo  1.  A  participação  inicial  19

servidores foi expressiva e bastante participativa. Alguns servidores do ICMBio

sem costume de participar de reuniões participaram e a maioria dos anistiados,

geralmente  mais  reservados  por  terem menos familiaridade com a questão

ambiental, participou também, alguns mais e outros menos. Certamente nesta

primeira etapa onde foram construídas as novas Missão e a Visão de Futuro do

PNT houve a participação efetiva de todos os servidores.

No primeiro dia da oficina de três dias foi feita uma apresentação sobre

Gestão  estratégica,  pertinências  gerenciais,  competências,  modelos

institucionais e exemplos de mapas estratégicos, missões e visões de futuro de

Unidades de Conservação nacionais e internacionais. A construção da Missão

foi no segundo dia da oficina e levou um dia inteiro, o dobro do tempo previsto.

Ficou bastante diferente da primeira versão e compôs bastante da nova visão

da eclética equipe do PNT da seguinte forma:

MISSÃO: "Envolver a sociedade na conservação do patrimônio

natural e cultural, proporcionando visitação de qualidade e
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mantendo serviços ambientais para o Rio de Janeiro".

Foi  bastante  agregador  esta  discussão  toda  entorno  da  construção  da

Missão. A manifestação e participação dos servidores anistiados proporcionou

uma construção de foco mais amplo.

No terceiro dia da oficina foi  construída a Visão de Futuro e a primeira

etapa da FOFA. Durante amanhã e início da tarde foi construída a Visão, de

forma mais célere que a Missão, mas mesmo assim muito discutido e acabou

ficando muito grande. 

VISÃO DE FUTURO: "Ser reconhecido como um parque que

protege a paisagem do Rio de Janeiro, oferece experiências

diversificadas de visitação consciente de qualidade e é um exemplo

de conservação e recuperação ambiental, promovendo a inclusão

social, divulgando a importância e conquistando aliados na

sociedade para as áreas naturais protegidas".

Apesar da orientação por parte do moderador de que a visão deve ser

sucinta  e  ter  foco  a  equipe  optou  por  uma  visão  extensa  em  que  todos

confessaram que não terão condições de decorar. O raciocínio da equipe foi

que  a  visão  refletisse  o  que  pensam,  e  fosse  apresentável  à  sociedade

independente de tamanho ou foco. A Visão será mantida até a equipe perceber

que uma visão mais sucinta e que reflita a mesma ideia tem o mesmo valor,

além  de  ser  mais  fácil  de  ser  absorvida  pelos  servidores.  Com  o

amadurecimento da equipe gestora esta Visão provavelmente será resumida

num futuro giro do PDCA.

Um  diagnóstico  participativo  foi  realizado  através  de  análise  de

ambiência com a construção da Matriz SWOT/FOFA elaborada após conclusão

da Visão de Futuro. Ela foi conduzida pelo servidor Carlos Henrique da Coord.

De Plano de Manejo com o intuito de seu resultado facilitar a revisão do Plano

de Manejo do PNT que está em curso e ter ambas ferramentas de gestão em

sincronia. A montagem da FOFA foi  finalizada elencando apenas os pontos
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mais  votadas de acordo com a priorização.  Mesmo sendo selecionados os

itens com mais de 4 votos, ainda assim foram elencados 6 Pontos Fortes, 7

Pontos Fracos, 6 Oportunidades e 6 Ameaças. 

A segunda fase da FOFA, que compreende o cruzamento dos tópicos foi

realizada  em  um  segundo  momento  com  os  coordenadores  dos  principais

processos do PNT e o chefe da UC. O cruzamento apresentava uma análise

combinatória  com  156  itens  (13x12)  entre  os  pontos  Fortes,  Fracos,  o

Oportunidades  e  Ameaças  e  entendeu-se  que  seria  um  exercício  muito

cansativo e difícil de ser executado com a equipe toda, escolhendo-se assim os

principais  representantes  de  cada  área  temática  do  Parque  (total  de  seis):

Pesquisa, Proteção, Socioambiental, Uso Público, Infra Estrutura e Chefia da

UC

O cruzamento foi feito sob a ótica dos coordenadores se os pontos se inter-

relacionam ou não, sendo marcado pontuação binária 1 (sim) ou 0 (não) pelos

servidores. A Figura 4 (A, B, C e D) abaixo reflete o resultado da avaliação. A

análise  do  resultado  apresenta  certo  alinhamento  de  visão,  onde  das  156

possibilidades, 83 tiveram unanimidade (concordância em verde e discordância

em rosa), ou seja, mais da metade.

    

  PONTOS FORTES

  Educação 
Ambiental

Beleza 
Cênica

Oportunidades 
de Lazer ao 
Visitantes

Comprometimento
da Equipe

Grande 
Visibilidade do 
Parque no País 
e no mundo

Atrativos 
Naturais e 
Históricos

AM
EA

ÇA
S

Percentual de 
repasse 
financeiro ao 
PNT

1 1 6 5 6 6

Pressão 
excessiva de 
visitação em 
grandes 
eventos e alta 
temporada

6 4 6 1 5 6

Violência 3 0 6 2 5 5

Interferência 
de outras 
instituições no 
PNT

1 0 3 6 6 6

Conduta 
inadequada 
dos usuários

6 1 5 0 6 6
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Expansão 
Urbana

6 2 1 1 1 1

Figura 4-A: Cruzamento da FOFA

  PONTOS FRACOS
  Descontinuidade

de programas 
projetose 
planejamento

Recursos 
insuficientes
para missão 
do PNT

Infra de 
apoio ao 
visitantes

Ausência 
institucional 
no setor Pretos
Forros/Ciganos

Necessidade 
de melhorar 
comunicação
interna

Comunicação
Operacional 
(telefone e 
internet)

Sinalização
Precária 

AM
EA

ÇA
S

Percentual 
de repasse 
financeiro 
ao PNT

6 6 6 2 1 5 4

Pressão 
excessiva de 
visitação em
grandes 
eventos e 
alta 
temporada

0 0 6 0 1 0 5

Violência 2 0 5 4 0 2 3

Interferência
de outras 
instituições 
no PNT

5 2 1 1 3 2 4

Conduta 
inadequada 
dos usuários

1 2 6 4 0 0 6

Expansão 
Urbana

1 0 0 3 0 0 0

Figura 4-B: Cruzamento da FOFA

  PONTOS FORTES

  Educação 
Ambiental

Beleza 
Cênica

Oportunidades 
de Lazer ao 
Visitantes

Comprometimento
da Equipe

Grande 
Visibilidade do
Parque no 
País e no 
mundo

Atrativos 
Naturais e 
Históricos

O
PO

RT
U

N
ID

AD
ES Amplas 

Possibilidades 
de Parcerias

6 5 6 5 6 6

Articulação com
o setor de 
Segurança 
Pública

1 0 6 6 6 2

Sentimento de 
pertencimento 
pela sociedade

6 6 6 2 5 6

CEAMP 6 1 4 0 0 6

Grande 
Potencial de 
Patrocínio e 
doações 
(recursos extra-
orçamentários)

3 6 6 3 6 6
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Reforço de 
servidores de 
outros Orgãos

6 0 4 3 6 5

Figura 4-C: Cruzamento da FOFA

 
  PONTOS FRACOS

  Descontinuidade
de programas 
projetos e 
planejamento

Recursos 
insuficientes
para missão 
do PNT

Infra de 
apoio ao 
visitantes

Ausência 
institucional no 
setor Pretos 
Forros/Ciganos

Necessidade 
de melhorar 
comunicação
interna

Comunicação 
Operacional 
(telefone e 
internet)

Sinalização
Precária 

O
PO

RT
U

N
ID

AD
ES

Amplas 
Possibilidades 
de Parcerias

6 6 6 6 1 5 6

Articulação com
o setor de 
Segurança 
Pública

2 1 5 6 0 1 0

Sentimento de 
pertencimento 
pela sociedade

2 3 5 5 0 0 6

CEAMP 6 2 0 0 0 0 0

Grande 
Potencial de 
Patrocínio e 
doações 
(recursos extra-
orçamentários)

6 6 6 1 2 6 6

Reforço de 
servidores de 
outros Orgãos

5 5 5 4 5 5 3

Figura 4-D: Cruzamento da FOFA

   Após o cruzamento da FOFA foram selecionados os cruzamentos que

apresentaram  concordância  unânime  entre  os  coordenadores  (total  de  6

pontos) e chefia para serem trabalhados na construção do Mapa Estratégico da

UC. Foram trabalhados 54 cruzamentos. Estes foram apresentados à equipe

na segunda etapa do planejamento estratégico da UC numa segunda oficina.

Nesta oficina equipe do PNT classificou estes cruzamentos de acordo com as

perspectivas  do  mapa  estratégico  adotado  pelo  ICMBio:  Ambiente  e

Sociedade, Cidadão/Usuário, Processos Internos, Aprendizado e Recursos. A

Figura 5 (A, B, C e D) ilustra o resultado final desta classificação. Alguns casos

foram mais confusos, mas ficaram abertos a serem revisitados na análise final

do Mapa após concluído.
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PONTOS FORTES

Educação 
Ambiental

Beleza 
Cênica

Oportunidades 
de Lazer ao 
Visitantes

Comprometimento
da Equipe

Grande 
Visibilidade do 
Parque no País 
e no mundo

Atrativos 
Naturais e 
Históricos

AM
EA

ÇA
S

Percentual de 
repasse financeiro 
ao PNT

  recurso  
Processos
Internos

recurso

Pressão excessiva 
de visitação em 
grandes eventos e 
alta temporada

beneficiario 
/ usuario

 
beneficiario /

usuario
  

beneficiario /
usuario

Violência   
beneficiario /

usuario
   

Interferência de 
outras instituições 
no PNT

   
Processos
Internos

ambiente e
socedade

Processos
Internos

Conduta 
inadequada dos 
usuários

beneficiario 
/ usuario

   
beneficiario /

usuario
beneficiario /

usuario

Expansão Urbana
ambiente e
sociedade

     

Figura 5-A: Classificação do cruzamento da FOFA em perspectiva

 

PONTOS FRACOS

Descontinuida
de de 
programas 
projetos e 
planejamento

Recursos 
insuficiente
s para 
missão do 
PNT

Infra de 
apoio ao 
visitantes

Ausência 
institucional no
setor Pretos 
Forros/Ciganos

Necessidade 
de melhorar 
comunicação
interna

Comunicação 
Operacional 
(telefone e 
internet)

Sinalização 
Precária 

AM
EA

ÇA
S

Percentual de 
repasse 
financeiro ao 
PNT

Processos
Internos

recurso
Processos
Internos

    

Pressão 
excessiva de 
visitação em 
grandes 
eventos e alta 
temporada

  
beneficiario /

usuario
    

Violência        

Interferência 
de outras 
instituições no
PNT

       

Conduta 
inadequada 
dos usuários

  beneficiario /
usuario

   recurso
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Expansão 
Urbana

       

Figura 5-B: Classificação do cruzamento da FOFA em perspectiva

 

PONTOS FORTES

Educação 
Ambiental

Beleza 
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Oportunidades
de Lazer ao 
Visitantes

Comprometimento
da Equipe

Grande 
Visibilidade 
do Parque no 
País e no 
mundo

Atrativos 
Naturais e 
Históricos

O
PO

RT
U

N
ID

AD
ES

Amplas 
Possibilidades de 
Parcerias

ambiente e
socedade

 
Processos
Internos

 recurso recurso

Articulação com o
setor de 
Segurança Pública

  
Processos
Internos

Processos
Internos

recurso  

Sentimento de 
pertencimento 
pela sociedade

ambiente e
socedade

ambiente e
socedade

beneficiario /
usuario

  
beneficiario /

usuario

CEAMP
beneficiario /

usuario
    recurso

Grande Potencial 
de Patrocínio e 
doações (recursos
extra-
orçamentários)

 recurso recurso  recurso recurso

Reforço de 
servidores de 
outros Orgãos

aprendizado    
Processos
Internos

 

Figura 5-C: Classificação do cruzamento da FOFA em perspectiva
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recurso recurso recurso   recurso recurso
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Reforço de 
servidores de 
outros Orgãos

       

Figura 5-D: Classificação do cruzamento da FOFA em perspectiva

A partir  desta classificação foram abertas as discussões e propostas de

objetivos estratégicos do Mapa da UC. A princípio foi limitado a um máximo de

5 objetivos por perspectiva afim de manter o foco.

A construção do Mapa Estratégico foi  dividida na segunda e na terceira

etapa  do  processo:  A  segunda  com  a  classificação  dos  objetivos  e  a

construção das perspectivas de Ambiente e Sociedade e Cidadão/Usuário; A

terceira com a construção das demais perspectivas.

Entre as duas etapas foi apresentado o novo Mapa Estratégico do ICMBio,

com apenas 4 perspectivas, tendo uma fusão de Aprendizado com Recursos,

tornando-se  uma  perspectiva  única:  Aprendizado  e  Crescimento.  Esta

mudança foi apresentada à equipe do PNT na terceira oficina como uma nova

proposta de desenho do mapa da UC, ficando alinhada com a instituição. A

equipe optou por adotar a proposta institucional

Nesta terceira esta etapa, ao longo da construção do Mapa Estratégico das

duas perspectivas restantes (Processos Internos e Aprendizado e Crescimento)

foi levantada a possibilidade de o mapa possuir uma perspectiva – Processos

Internos – mais densa onde o BSC fosse montado de forma mais completo.

Isto  estaria sendo uma proposta que comprometia  a ideia  de no máximo 5

objetivos estratégicos por perspectiva. Foram pesados os prós e contras da

escolha e ressaltou-se que a parte mais efetiva e prática seriam exatamente

estas duas perspectivas restantes. Ao final da discussão a equipe entendeu

que neste processo inicial de montagem do Mapa Estratégico e construção do

BSC a UC poderia realmente focar  o desenvolvimento do BSC nestes dois

processos. Assim, no fim da montagem do mapa foi feita a revisão estrutural do

mesmo de forma a contemplar  esta  nova  estratégia  escolhida  pela  equipe.

Caso  a  estratégia  não  tenha  êxito  em  seu  desenvolvimento  ao  longo  dos

próximos anos, a equipe vai girar o PDCA e revisar o Mapa e o BSC. Ao final

da terceira etapa de oficinas o Mapa estratégico ficou conforme o Anexo 2.

Na  4ª  etapa  foi  feita  a  apresentação  do  Mapa  Estratégico  final  aos
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servidores do PNT, a equipe classificou alguns objetivos por coordenação e foi

apresentada a primeira proposta de um calendário para o desdobramento do

BSC por coordenação, entretanto este último calendário deverá ser revisto por

causa das férias dos servidores que não estavam previstas, mas a meta de

conclusão é 2015. A elaboração do BSC por coordenação foi para facilitar sua

construção de forma mais efetiva. Os objetivos estratégicos seriam trabalhados

de acordo com a área temática mais afim e teria a participação dos servidores

da  coordenação  e  de  outros  que  se  fizerem  pertinentes  ou  tenham

competências para participar.

 Na apresentação do Mapa Estratégico foi informado que a construção do

BSC estará  no Plano de Trabalho Individual  –  PTI  2015/2016 de todos os

Servidores do ICMBio no PNT, garantindo assim sua elaboração e entrando

como obrigação do servidor para sua avaliação funcional. A proposta é que o

BSC seja desenvolvido até 2016 junto com a chefia da UC e as coordenações.

As ações e atividades estabelecidas no BSC estariam no PTI 2016/2017 dos

responsáveis, já passíveis de PDCA referente ao primeiro semestre de teste

2016. 

Durante  todo  o  processo  foi  sendo  gradativamente  instalada  a  nova

identidade  e  construída  a  nova  cultura  organizacional  da  UC.  Ao  fim  da

primeira etapa foi iniciada a instalação de fundo de tela (conforme Figura 6) de

todos os PCs com a Missão e a Visão da UC a fim de fixar e contribuir para

internalização desta nova cultura organizacional que está sendo construída. Ao

final da segunda etapa foram elaborados painéis com a Missão e Visão da UC

nos principais acessos de serviço público e administrativo do PNT conforme

fotos  do  Anexo  3.  Com  a  proposta  de  todos  os  usuários  e  funcionários

identificarem e fixarem a missão e visão da UC ao adentrarem os prédios do

Parque. A comunicação é uma das prioridades desta nova gestão estratégica

em construção no PNT.
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Figura 6: Fundo de Tela dos monitores de todos os PCs do PNT

4.2 Equipe:

A primeira etapa do processo de construção do mapa estratégico do PNT

teve uma adesão significativa, com alguns servidores até reclamaram porque

não foram chamados e outros pedindo para participar. Foram 19 servidores do

ICMBio  e  funcionários  anistiados  plantonistas  de  final  de  semana  (e  2

terceirizados). Foi a primeira vez que o PNT reuniu todos estes servidores para

uma reunião, num sistema de imersão nas Paineiras, local distante da sede

para que o foco pudesse ser mantido. A composição da equipe do PNT hoje é

bem distinta,  faltando homogeneidade e existindo até uma certa  divisão de

afinidades entre servidores do ICMBio e anistiados. Esta reunião foi o início de

um nivelamento da forma de pensar em gestão de UCs entre os principais

servidores que trabalham no PNT e adotar condutas e decisões condizentes

com a gestão de um parque nacional.

A  formulação  da  Missão  e  da  Visão  de  Futuro  da  em  equipe  UC  foi

determinante para que os anistiados se sentissem parte mais integrante da

equipe do PNT,  valorizando a presença deles como parte  indispensável  da

máquina  que  faz  o  parque  funcionar.  A  equipe  de  servidores  também  se

apropriou melhor do que em 2011 da Missão e da Visão construída por eles
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também. 

O texto final da Visão claramente reflete a composição da equipe, com uma

amplitude de opiniões grande e a tentativa de harmoniza-las. O processo em si

foi  uma  conquista,  pois  os  servidores  anistiados,  apesar  de  muito  bem

dispostos  para  fazer  parte  desta  construção,  não estava  acostumados com

reuniões debatidas e extensas, resultando num certo cansaço e impaciência

por parte da maioria ao final do dia.

A  segunda  e  terceira  etapas  tiveram  uma  diminuição  considerável  de

adesões,  cerca  de  35%.  Possivelmente  deveu-se  ao  “trauma”  da  primeira

oficina, que foi extensa e cansativa. Dos dois dias da segunda oficina alguns

servidores só participaram de um dia. A mudança de local da reunião para o

Centro  de  Visitantes  foi  uma  tentativa  de  agradar  os  anistiados,  que

reclamaram  muito  do  local  anterior,  e  facilitar  a  adesão  dos  servidores.

Entretanto  as  demandas repentinas junto  à sede administrativa  da UC e  a

priorização de outras atividades por parte da equipe foi determinante para esta

diminuição de adesão.

Uma das conclusões da penúltima oficina foi  a necessidade urgente por

uma melhoria de comunicação interna entre a equipe toda, que é composta por

pelo menos 80 pessoas (sem incluir os 60 vigilantes). Também foi estabelecida

a rotina de reuniões de equipe quinzenais que posteriormente a chefia da UC

alterou  para  mensais.  A  criação  de  dois  grupos  via  whatsup  (aplicativo  de

conversa via celular), um de informações e outro de emergências, aumentou a

comunicação  e  interação  da  equipe  toda  da  UC  e  ajudou  a  divulgar

informações  diversas.  Neste  sentido  ainda  está  sendo  criado  o  boletim

informativo do PNT, com informações mais relevantes do mês anterior, a fim de

divulgar informações sobre a UC em pontos de apoio mais distantes como as

guaritas, e aos parceiros. Este boletim ainda está em fase de formatação e tem

previsão de estrear em agosto.

Paralelamente,  ao longo do processo, foi  iniciado um trabalho de maior

rigor no controle de funcionários afim de haver um alinhamento com a melhoria

da gestão da UC. Neste primeiro momento iniciado em Fevereiro de 2015 foi

solicitado a todos os funcionários que cumprem escala de trabalho 12x36 horas

para baterem ponto eletrônico. Isto englobou terceirizados, anistiados e fiscais.

A  maior  dificuldade  foi  justamente  os  servidores,  que  com 62  anos  nunca
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bateram ponto. Alguns se recusaram e houve uma cobrança maior com relação

ao  cumprimento  da  jornada  de trabalho.  Os dois  servidores  que  trabalham

nesta escala deram entrada na aposentadoria. O primeiro se aposentou em 1

de Julho e o segundo enrolou até perceber que sua avaliação de gratificação

em Junho seria muito ruim, fato que ocorreu. A perspectiva é que agora sua

aposentadoria  ocorra  em  dois  meses  já  que  ele  aparentemente  não  tem

pendência  documental.  Pelos  anistiados  houve  uma  certa  revolta  mas

aceitaram,  pois  caso  recusassem  teriam  que  ir  para  Minas  Gerais.  Um

anistiado  foi  retornado  por  inúmeros  problemas,  entre  eles  bater  o  ponto

eletrônico de colegas.

5. CONCLUSÕES

O processo de construção da nova versão do Planejamento Estratégico do

PNT apresentou ganhos significativos. O fortalecimento da equipe e a união

por uma melhor gestão da UC foi notado. Talvez não tanto quanto o esperado,

mas  houve  uma  maior  harmonia  na  interação  entre  os  servidores  e  os

processos.

A Missão talvez tenha sido o maior e melhor resultado deste processo pela

sua mensagem objetiva. A conclusão sobre a Visão de Futuro é que realmente

não possui foco. Percebe-se que realmente é muito difícil manter um foco com

uma equipe de origem tão diversificada e de opiniões extremamente distintas,

inclusive  entre  os  próprios  analistas  ambientais.  O  resultado  positivo  foi  a

construção conjunta e os debates e balizamentos que foram se alinhando ao

longo do processo de discussão. A Visão merece uma revisão, mesmo que

antes do ciclo de 10 anos. Manter o conteúdo e resumir o texto talvez seja a

melhor forma de manter o trabalho realizado sem prejuízos nem depreciação

do esforço. 

O Mapa Estratégico ficou realista, mas não muito objetivo e contendo todas

as principais ações atuais do PNT. O grupo não conseguiu abrir mão de alguns

processos em detrimento de outros e este ponto foi bastante influenciado pela

chefia  da  UC  na  discussão,  já  que  o  Mapa  seria  algo  a  ser  mostrado  à

sociedade como as principais preocupações e priorização de ações na gestão

da unidade até 2025. O medo pela cobrança por parte da sociedade (inclusive
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Ministério Público) prevaleceu frente a gestão estratégica e sua objetividade.

Compreensível tendo em vista a visibilidade, cobranças e pressão que a UC

sofre pelas mídias, sociedade e políticos. Entretanto, face ao Mapa Estratégico

elaborado em 2011 foi  considerado unanimemente pela equipe como muito

melhor,  talvez  por  uma  questão  de  pertencimento,  mas  entendo  que  a

elaboração da FOFA (que não ocorreu em 2011) foi determinante para esta

assertividade.

As  mudanças  que  foram  ocorrendo  ao  longo  da  construção  do

Planejamento  Estratégico  em desacordo  com o  planejado,  mesmo que  por

novidades institucionais ou ideias propostas pelos participantes foram válidas,

nem  que  para  um  aprendizado.  A  mudança  proposta  de  neste  primeiro

momento  elaborar  o  BSC  em  apenas  duas  perspectivas  é  uma  forma

alternativa de focar as ações estratégicas do PNT e garantir a atenção para

objetivos  prioritários  neste  momento.  Talvez  um  contraponto  ao  Mapa  e

equilibrando  a  gestão.  De  um  modo  geral  as  propostas  da  equipe  serão

avaliadas  pela  própria  equipe  no  ciclo  do  PDCA  e  fortalecerá  sua  união,

mesmo que o resultado seja negativo. A última mudança em cima da hora não

possibilitou  a  conclusão  de  um  dos  produtos,  que  era  o  calendário  de

desdobramentos do BSC, por motivos de férias e conciliação de agendas entre

os  membros  das  coordenações,  a  proposta  apresentada  na  última  oficina

deverá ser revista para garantir a presença de todos de forma a atingir a meta

de conclusão ainda este ano.

Ficou constatado  que existe  a  necessidade  de um servidor  que seja  o

ponto focal do processo e continue atuando nesta construção e na análise dos

resultados,  provocando  os  colegas  a  seguirem o  planejamento  Estratégico,

convocando as reuniões e apresentando resultados e metas em desacordo.

Sem isto possivelmente ocorrerá o mesmo que houve com o Planejamento de

2011.  O  servidor  também  apoia  o  reforço  da  implementação  da  cultura

organizacional, viabilizando painéis, descanso de tela e outras estratégias que

seja viáveis para reforçar a cultura que ser quer implementar na UC. Entretanto

foi identificado que o mesmo não pode ser o moderador das oficinas futuras.

Isto porque a intimidade entre os colegas coloca em contestação as diretrizes a

serem seguidas, havendo incessantes discordâncias e prevalência de vontades

tecnicamente  erradas,  mesmo  que  escolhida  pela  maioria.  Inclusive  esta
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estratégia de utilizar um moderador de fora da equipe é valida para diminuir o

excesso de domínio do chefe da UC das discussões, fato constatado ao longo

das oficinas. 

O resultado do Planejamento Estratégico mostra que a visão da equipe é

outra e o contexto está diferente de 2011. Realmente foi acertada a formulação

de um novo Planejamento Estratégico. A composição da equipe, que triplicou

em 4 anos, foi determinante para esta mudança de visão, que apesar de tudo

se manteve  numa linha  de coerência  com a história  da  UC.  O desafio  de

continuar  a  construção  na  próxima  fase  é  muito  maior,  envolvendo  a

elaboração do BSC condizente com o Mapa Estratégico e com metas a serem

cumpridas pelos servidores, metas estas que irão interagir com sua avaliação

funcional e implicarão em ganhos e perdas financeiras ao servidor.
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