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RESUMO

Este  trabalho apresenta  os  resultados  de  uma  atuação  prática  de

facilitação interna para o desenvolvimento do planejamento estratégico da Reserva

Extrativista  do  Batoque.  Teve  como  objetivos  apresentar  à  equipe  técnica  e  ao

Conselho  Gestor  da  Unidade  princípios  básicos   do  Modelo  de  Gestão  para

Resultados, estabelecer as diretrizes estratégicas (missão, visão de futuro e valores)

da RESEX Batoque, definir o mapa estratégico da Unidade para o período de 2015-

2020 e elaborar um sistema de medição do desempenho estratégico - SMDE. Para



tanto, foram realizadas reuniões e oficinas entre os meses de junho e julho de 2015

em Fortaleza/CE e contaram com a participação da equipe da Unidade e do seu

Conselho gestor.  Como produtos deste trabalho temos a definição das diretrizes

estratégicas da Reserva Extrativista do Batoque (composta por sua missão, visão de

futuro  e  valores),  o  mapa  estratégico  da  Unidade  (formado  por  15  objetivos

estratégicos  distribuídos  em 4  perspectivas)  e,  ainda,  o  sistema de  medição  do

desempenho  estratégico,  onde  o  objetivo  estratégico  é  desdobrado  em  metas,

indicadores de desempenho e planos de ação, formando um conjunto consistente. O

processo  de  elaboração  do  planejamento  estratégico proporcionou  à  equipe  da

Unidade o importante exercício de priorização das suas ações em consonância com

as  metas  da  Unidade,  visando  o  alcance  dos  resultados  esperados  no  tempo

previsto e com maior eficiência no uso dos recursos.

Palavras chaves: Planejamento estratégico; Reserva Extrativista do Batoque, 

Unidade de Conservação, gestão para resultados. 
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1.INTRODUÇÃO

1.1. Tema e Unidade de aplicação

Este  trabalho apresenta  os  resultados  de  uma  atuação  prática  de

facilitação interna para o desenvolvimento do planejamento estratégico da Reserva

Extrativista do Batoque.

A  Reserva  Extrativista  (RESEX)  do  Batoque  é  uma  Unidade  de

Conservação de uso sustentável, criada através de Decreto S/N em 5 de junho de

2003,  e  tem como  objetivos  assegurar  o  uso  sustentável  e  a  conservação  dos

recursos naturais renováveis, protegendo os meios de vida e a cultura da população

extrativista local. 

Está  localizada  no  litoral  leste  do  Ceará,  no  Município  de  Aquiraz,

inserido na Região Metropolitana de Fortaleza, e dista cerca de 55 km da capital do

Ceará.  Possui  uma área aproximada de 601,5 ha,  composta apenas por  porção

continental  e  formada  por  campo  de  dunas  móveis,  fixas  e  semi-fixas,  lagoas

interdunares e pequenas faixas de manguezais nos limites leste e oeste da Unidade.

Em junho deste ano, a RESEX Batoque completou 12 anos. A Unidade

representa  a  vitória  de  uma  comunidade  tradicional  contra  a  forte  especulação

imobiliária existente em todo o litoral cearense e o reconhecimento pelo Governo

Federal  da  necessidade  de  manutenção  do  modo  de  vida,  do  conhecimento

tradicional e da cultura daquela população através da garantia do território.

A  RESEX  do  Batoque  possui  apenas  uma  comunidade  tradicional,

composta por 262 famílias residentes, segundo o último levantamento de famílias

realizado em 2014. 

Além das famílias residentes, vale ressaltar a existência de mais de

150 casas de veraneio (segunda residência), utilizadas por moradores de outras

localidades para fins de lazer. 

A  principal  atividade  extrativista  desenvolvida  na  Unidade  pelos

beneficiários  é  a  pesca.  E,  complementarmente,  desenvolvem  a  agricultura  de

subsistência e o artesanato, a partir de materiais reciclados e vegetais típicos da

região.

O principal fórum de discussão e deliberação da Unidade é o Conselho

Deliberativo criado em meados de 2012. O Conselho é formado por 19 assentos de
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instituições governamentais, não-governamentais e representantes da comunidade.

Reúne-se bimestralmente e tem sido efetivo em sua missão.

A Unidade dispunha de um planejamento anual, mas em um modelo

muito rudimentar, focado basicamente em planos de ação, sem diretrizes, resultados

e metas claramente definidos. Este formato de planejamento também não favorecia

uma rotina de monitoramento e avaliação dos resultados obtidos. Contudo, existia

uma  prática  de  sistematização  das  atividades  realizadas,  o  que  possibilitava  a

elaboração  do  relatório  anual  de  atividades,  bem  como  o  controle  de  diversos

processos  internos  como  acompanhamento  de  gastos,  gestão  documental  e  de

patrimônio etc.

A equipe da Unidade é composta atualmente por 5 servidores, todos

analistas ambientais. A sede administrativa da Unidade está localizada dentro da

Superintendência  do  IBAMA/CE e  restringe-se  a  uma sala  de  aproximadamente

15m², sem ventilação, que é, ainda, compartilhada com equipe de outra Unidade de

Conservação federal. 

A adequação da sede definitiva da Unidade é, sem dúvida,  um dos

seus maiores desafios de gestão e vem impactando negativamente no desempenho

e na motivação da equipe. Na figura 1, observa-se o local de trabalho da equipe da

RESEX do Batoque.

Figura 1. Local de trabalho dos 5 servidores da RESEX Batoque.
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1.2 Objetivos

Objetivo Geral:

 Elaborar o planejamento estratégico da RESEX do Batoque, referente

ao período de 2015-2020, de forma a orientar a gestão para obtenção

de resultados.

Objetivos Específicos:

 Apresentar  à  equipe  técnica  e  ao  Conselho  Gestor  da  Unidade

princípios básicos  do Modelo de Gestão para Resultados.

 Estabelecer  as  diretrizes  estratégicas  (missão,  visão  de  futuro  e

valores) da RESEX Batoque.

 Definir o mapa estratégico da Unidade para o período de 2015-2020.

 Elaborar um sistema de medição do desempenho estratégico - SMDE

que permita o monitoramento e a adequada avaliação dos resultados.

2. METODOLOGIA DE REALIZAÇÃO DA PRÁTICA:

O planejamento estratégico da RESEX do Batoque foi elaborado entre

os meses  de  junho  e  julho  de  2014  e  constituiu-se  em 7 etapas,  apresentadas

resumidamente no Quadro 1 e detalhadas logo em seguida.

 Inicialmente foi realizada a I oficina de planejamento (figura 2) de dois

dias no início de junho com a equipe gestora da Unidade (os analistas ambientais

Mirele  Almeida,  Grasiely  Tavares,  Danielle  Rodrigues  e  Saulo  Gouveia)  que

abrangeu as cinco primeiras etapas do processo de elaboração do planejamento.

Esta oficina foi realizada no salão de festas do prédio da gestora da Unidade por

inexistência de espaços adequados e disponíveis no local de trabalho para os dias

planejados. A idéia de realizar a oficina longe do ambiente de trabalho agradou a

equipe  porque  possibilitou  aos  mesmos  a  imersão  no  conteúdo  e  no  trabalho

proposto  para  a  oficina,  evitando  possíveis  dispersões  do  foco  por  demandas

emergenciais de trabalho, telefonemas, emails, atendimentos etc. 

O  segundo  encontro  aconteceu  em  meados  de  junho  e  teve  por

objetivo cumprir  a  6ª  etapa do processo que foi  a apresentação da proposta de

elaboração do planejamento estratégico na gestão da Unidade, bem como aprovar



9

as diretrizes e o mapa estratégicos sugeridos pela equipe técnica da RESEX na

primeira oficina. Ocorreu na comunidade do Batoque, na Pousada Comunitária, por

ocasião da 16ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da Unidade e contou

com a presença de 15 dos 19 membros com assento no referido  Conselho,  da

equipe  de  servidores  da  RESEX,  além da  participação  de  alguns  convidados  e

ouvintes (figura 3).

O terceiro  e  último  encontro  (figura  4),  com a presença apenas  da

equipe  da  Unidade,  ocorreu  no  final  de  junho  para  validação  dos  conjuntos

consistentes formados por indicadores, metas e planos de ação conforme proposto

pela metodologia do Balanced Scorecard -BSC elaborada por Kaplan & Norton. 

1º ETAPA:
01/06 - Equipe técnica - 01h30min - Apresentação da proposta do trabalho 

-  Breve  conceituação  sobre  gestão  estratégica,  modelo  de
excelência em gestão publica, gestão para resultados, enfoque
sistêmico e apresentação da escolha metodológica.

2º ETAPA: 
01/06 - Equipe técnica - 3h - Conceituação de diretrizes estratégicas

- Elaboração das diretrizes estratégicas da RESEX Batoque 
(missão, visão de futuro e valores)

3º ETAPA:
01/06 - Equipe técnica - 3h - Análise de Ambiência
4º ETAPA:
02/06 - Equipe técnica -4h - Conceituação do mapa estratégico e apresentação de alguns 

mapas de instituições públicas.
- Definição dos objetivos estratégicos da Unidade.
- Construção do mapa estratégico.

5º ETAPA:
02/06 - Equipe técnica- 4h - Desdobramento dos objetivos estratégicos: metas e 

indicadores (sistema de medição de desempenho)
6º ETAPA:
17/06 - Reunião Ordinária do 
Conselho Deliberativo -2h

- Apresentação da proposta de gestão estratégica da Unidade, 
esclarecimento de dúvidas  e aprovação das diretrizes e mapa 
estratégicos.

7º ETAPA:
02 a 26/06 - Equipe (trabalho 
individual)

- Elaboração dos Planos de Ação

26/06 - Equipe técnica - 5h - Validação em equipe dos Planos de Ação propostos
Quadro 1: Programação das etapas de elaboração do planejamento estratégico da RESEX

Batoque.

1ª Etapa: Neste primeiro momento, a chefe da Unidade, na condição de aluna

do III  Ciclo de Formação em Gestão para Resultados,  expôs a proposta do seu

projeto de conclusão do curso e as consequências de sua aplicação na gestão da

Unidade, e continuou com uma breve conceituação, através de projeção de slides,
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sobre o que é a gestão estratégica, o modelo de excelência em gestão pública, o

modelo de gestão para resultados, o novo paradigma de enfoque sistêmico e, por

fim, a apresentação da escolha metodológica.

2ª Etapa: Primeiramente, foi apresentado de um modo genérico o conceito de

missão, visão de futuro e valores através da projeção de slides. Em seguida, cada

conceito  foi  trabalhado  mais  especificamente  com  a  equipe,  à  medida  em  que

avançávamos  na  construção  das  diretrizes  da  Unidade.  Desta  forma,  para  a

construção  da  MISSÂO  da  RESEX  Batoque  foi  feita  uma  apresentação  com

informações  mais  detalhadas  do  conceito  de  Missão  e  apresentados  alguns

exemplos  de  missões  institucionais  de  Unidades  de  Conservação  e  de  outras

organizações públicas  brasileiras  e internacionais.  O que guiou  a construção da

missão da RESEX Batoque foram as perguntas norteadoras: "Porque a RESEX do

Batoque  existe?",  "Pra  quem existe?",  "O  que  esperam da  Unidade?"  e  "Como

alcançará a sua missão?". Para ajudar na definição da Missão, foi oferecido à equipe

o decreto de criação da Unidade e o SNUC. A discussão ocorreu em plenária em

função do numero reduzido de participantes, apenas 4, e a missão foi definida por

consenso.  Para  a  construção  da  Visão  de  Futuro  da  UC foi  utilizada  a  mesma

metodologia: reapresentação do conceito e exemplos de visão de futuro de outras

Unidades de Conservação do ICMBio e,  ainda,  de outras  organizações públicas

nacionais e estrangeiras. Definiu-se um horizonte de 5 anos para alcance da VISÂO.

E a pergunta norteadora utilizada foi: "O que queremos ter alcançado em 5 anos?",

"Como a Unidade deve estar em 2020?". A discussão mais uma vez ocorreu em

plenária e o produto foi obtido por consenso. Os VALORES organizacionais foram

trabalhados de forma similar. Apresentação do conceito e de exemplos de valores

de outras organizações. Em seguida, foi utilizada a ferramenta de chuva de idéias

para identificação dos valores que definem a organização, no caso a RESEX do

Batoque. Após a chuva de idéias a equipe resolveu reduzir a lista de valores de

forma  que  ficassem  apenas  os  considerados  prioritários  ou  indispensáveis.  A

discussão ocorreu em plenária e o resultado foi fruto do consenso entre a equipe. As

diretrizes estratégicas foram definidas utilizando-se como ferramentas o computador

e projetor multimídia.
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3ª Etapa:  Análise de ambiência através da utilização da matriz  SWOT ou

FOFA, a qual explicita as forças internas e externas que atuam sobre a organização

e podem ajudar ou atrapalhar  o alcance da visão de futuro. Para análise do cenário

atual  da  Unidade  foram  utilizados  como  materiais  de  apoio  o  diagnóstico

socioambiental da Unidade, realizado em 2014, e o resultado da análise da árvore

de problemas da UC realizada meses antes pela equipe. Foram distribuídas tarjetas

para os quatro servidores e foi  solicitado que registrassem nas tarjetas azuis as

Fortalezas e Fraquezas existentes na Unidade que representam o ambiente interno

da organização. E nas tarjetas rosas registrassem as Oportunidades e Ameaças,

explicitando  o  ambiente  externo.  Em  seguida,  foi  montando  um  mural  com  as

tarjetas e debatido o resultado. Buscou-se, por fim, priorizar os três principais pontos

fortes e fracos dos ambientes interno e externo para facilitar análise do cenário e

verificar  se há condições propícias ao alcance da visão de futuro  proposta  pela

Unidade.

4ª Etapa: Conceituação de objetivo estratégico, apresentação da ferramenta

do  Mapa  Estratégico,  incluindo  a  caracterização  das  suas  perspectivas,  e  a

metodologia do Balanced Scorecard como ferramentas de representação da aposta

estratégica organizacional e gerenciamento de desempenho e alcance da estratégia,

respectivamente.  Novamente,  para  facilitar  a  assimilação  dos  conceitos,  foram

apresentados exemplos de mapas estratégicos de diversas organizações publicas e,

em seguida, foi dado um destaque maior ao mapa estratégico do ICMBIO (2015-

2018) e o mapa estratégico da Coordenação Regional- CR6 (2014-2018), a qual a

UC está vinculada, onde a equipe verificou atentamente os objetivos estratégicos

definidos e a relação entre os mesmos para o alcance da visão estabelecida. Para

construção  do  mapa  estratégico  da  RESEX  Batoque,  cada  servidor  recebeu

impressos os mapas estratégicos do ICMBio e da CR6, o planejamento anterior da

Unidade, as metas acordadas no SIGE e a visão de futuro definida no dia anterior,

na 2º etapa do processo. Os objetivos estratégicos foram propostos de acordo com

cada  perspectiva.  Optou-se  por  adotar  o  mesmo  modelo  de  mapa  estratégico

utilizado  pela  Coordenação  de  Planejamento  do  ICMBio,  com  4  (quatro)

perspectivas:  Ambiente  e  Sociedade;  Beneficiários;  Processos  Internos  e

Aprendizado  e  Crescimento.  Para  tanto,  utilizou-se  como  ferramenta  apenas  o

computador e o projetor multimídia. A proposta final do Mapa estratégico foi validada
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por consenso, levando-se em consideração a relação dos objetivos de diferentes

perspectivas visando o alcance da visão de futuro da UC. 

5ª Etapa: Elaboração do Sistema de Medição de Desempenho Estratégico

através do desdobramento dos objetivos estratégicos em metas e indicadores de

desempenho. Para cada objetivo estratégico foi pensado pelo menos uma meta e

um indicador. A atividade foi realizada em plenária e fazendo uso de um projetor

multimídia.  É  importante  ressaltar  que  cada  objetivo  estratégico,  além  de  ser

composto por indicadores e metas, também é desdobrado em atividades e planos,

formando assim o que se chama de conjunto consistente.

6ª Etapa: Por ocasião da 16ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da

RESEX Batoque, foi ponto de pauta a apresentação da proposta de implementação

de  um  novo  modelo  de  gestão  voltado  para  resultados,  explicação  sobre  as

diretrizes estratégicas e, por fim, a submissão da Missão, Visão de Futuro, Valores e

Mapa estratégico da RESEX Batoque, elaborados pela equipe da UC nas etapas

anteriores, para aprovação do Conselho Deliberativo da Unidade.  

7ª Etapa: Os objetivos estratégicos foram distribuídos entre os servidores,

considerando  a  afinidade  com o  tema e  as  delegações  de  responsabilidades  já

existentes  na  gestão  da  UC.  Foi  dado  um  prazo  para  que  cada  um  fizesse  o

desdobramento  dos  objetivos  em planos  de  ação,  atentando  para  a  relação  de

coerência entre o objetivo, as ações, as metas e os indicadores, que formam juntos

um Conjunto Consistente. Para validar os planos de ação elaborados, foi convocada

uma reunião onde cada servidor apresentou as ações para alcance de cada objetivo

estratégico  sob  sua  responsabilidade.  A  discussão  foi  incentivada  após  cada

apresentação  e,  em  seguida,  cada  conjunto  consistente  era  validado.  Na

oportunidade, as metas e os indicadores vinculados aos objetivos estratégicos foram

revisados, adequados (sendo o caso) e por fim, validados pela equipe técnica. 
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Figura 2. I Oficina de planejamento. Definição do mapa estratégico.

Figura 3. Validação das diretrizes e mapa

estratégicos  da  Unidade  na  16ª  reunião

ordinária do Conselho Deliberativo.

                              Figura 4. Desdobramento dos objetivos em planos de ação

(II oficina).
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3. REFERENCIAL TEÓRICO:

O planejamento estratégico é uma técnica administrativa que procura

ordenar as idéias das pessoas, de forma que se possa criar uma visão do caminho

(estratégia) a ser seguido (Chiavenato & Sapiro, 2004).

O Núcleo para a Excelência em Unidades de Conservação - NEXUCS

começou  a  utilizar  a  técnica  do  planejamento  estratégico  em  unidades  de

conservação em 2004. Na mesma época, começava-se a popularizar no Brasil a

utilização  das  ferramentas  para  a  gestão  da  estratégia  denominadas  Mapa

Estratégico e  Balanced Scorecard. (Araújo, M.A.R  et al, 2007). Essas ferramentas

vem sendo desenvolvidas e aprimoradas, desde 1992, por Robert Kaplan e David

Norton (Kaplan & Norton, 2004).

O modelo de gestão para resultados em Unidades de Conservação,

adotado e aprimorado pela NEXUCS, também se baseou no modelo de Excelência

em  Gestão  Pública  (MEGP)  desenvolvido  pelo  Ministério  do  Planejamento,

Orçamento e Gestão do Governo Federal. Esse modelo avalia a gestão com base

em critérios de excelência. Esses critérios agrupam requisitos para se construir um

sistema de gestão voltado para a sociedade e para o cidadão-usuário e orientado

para a obtenção de resultados. Os critérios são: Liderança; Estratégias e Planos;

Cidadãos; Sociedade; Informações e Conhecimento; gestão de pessoas; gestão de

processos e resultados.

Segundo CABRAL  et al (2012),  o planejamento estratégico se inicia

com  a  definição  das  diretrizes  estratégicas,  constituídas  pela  Missão,  Visão  de

Futuro e Valores da UC. A Missão é a razão de ser da Unidade de Conservação. É a

finalidade ou motivo pelo qual a Unidade foi criada e para que ela serve. A Visão de

Futuro é o estado ou situação que a Unidade deseja alcançar no futuro. Propicia o

direcionamento e cria uma tensão necessária ao alcance dos resultados. Os valores

organizacionais descrevem como os profissionais da Unidade se comportam e nos

quais se baseiam todas as relações organizacionais. Após a definição das diretrizes,

a  estratégia   é  submetida  a  uma  análise  de  consistência  e  viabilidade,  com  a

consideração dos fatores internos e externos que impulsionarão ou restringirão o

seu alcance.

O  Balanced  Scorecard (BSC)  foi  proposto  como  um  conjunto

equilibrado de medidas,  que ao se  orientarem para  os  resultados prioritários  da
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organização permitem o desdobramento da estratégia em resultados mensuráveis e

o seu acompanhamento, através dos indicadores e metas. Já o Mapa estratégico

consiste em uma representação gráfica que demonstra a hipótese estratégica da

organização através da construção de relações causais entre os diferentes objetivos

existentes nas dimensões ou perspectivas estratégicas (Kaplan & Norton, 2004).

Segundo Kaplan (2010), cada objetivo estratégico deve ser estruturado

em um conjunto consistente através da definição de indicadores, metas e ainda do

plano de ação. 

O mapa estratégico é constituído de perspectivas,  que tem entre si

uma relação de causa e efeito e que demonstram de forma coerente e equilibrada a

aposta  estratégica.  As  perspectivas  utilizadas  neste  trabalho  foram:

Sociedade/Ambiente,  Beneficiários,  Processos  Internos  e  Aprendizagem  e

Crescimento. 

O modelo de Excelência em Gestão Publica também adota a lógica do

Ciclo de Gestão ou PDCA. O ciclo PDCA orienta a sequência de atividades para

gerenciar  a  organização.  O  P  representa  o  Planejamento,  D  -  Desenvolvimento

(execução), C - Checagem e A - Ação corretiva. Nessa lógica, para se gerenciar

adequadamente  precisa-se  girar  o  ciclo  sistematicamente,  planejando,  agindo,

checando  e  aprendendo  com  o  processo,  agindo  corretivamente  e  propondo

melhorias para os próximos ciclos de gestão.

4. RESULTADOS ALCANÇADOS:

4.1. Diretrizes Estratégicas

 MISSÃO

      Assegurar o uso sustentável e a conservação dos recursos naturais da

Reserva Extrativista do Batoque, visando a manutenção dos modos de vida e cultura

da  comunidade  local,  por  meio  dos  programas  de  proteção  e  de  educação

ambiental,  incentivo  à  pesquisa,  fomento  à  melhoria  da  qualidade  de  vida  e

fortalecimento da participação social.



16

 VISÃO DE FUTURO

Ter  os  principais  instrumentos  de  gestão  implementados,  a  sede

administrativa definida, consolidação territorial realizada e comunidade mais atuante

na gestão da Unidade. 

 VALORES

 Persistência   

 Paciência

 Comprometimento

 Eficiência

 Abertura ao diálogo

 Respeito

 Espírito de equipe

 Humildade

 Generosidade

 Responsabilidade

 Criatividade

 Resiliência 

 Bom-humor 

Para definição da Missão utilizou-se como material de apoio o decreto

de criação da Unidade e o SNUC, que estabelecem os objetivos  de criação da

Unidade, seus beneficiários e os usos permitidos. Desta forma, a missão é iniciada

com o seu objetivo de criação, define seu público-alvo e, por fim, esclarece através

de que processos ou instrumentos de gestão será cumprida.

A Visão de Futuro foi pensada para um horizonte de 5 anos e focada

basicamente em resultados internos, reflexo do seu estágio inicial de implementação

e necessidade de adequação das instalações físicas.

Os valores representam o conjunto de características que definem os

servidores que trabalham na Unidade ou valores que devem ser buscados. 

O  processo  de  discussão  das  diretrizes  estratégicas  aconteceu

tranquilamente,  em  plenária,  predominando  um  clima  propositivo  e  colaborativo

entre os servidores.  Questionados pela facilitadora quanto à percepção deles sobre

o exercício, responderam que a expectativa era de que o processo de construção

fosse mais complicado e demorado do que efetivamente  foi.  E complementaram

dizendo que estavam mais estimulados para seguir com o trabalho.
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4.2. Análise de ambiência (ambiente interno e externo)

O painel da análise de ambiência da Unidade, feita através da matriz

FOFA,  pode ser visualizado na figura 4,  onde as tarjetas azuis  dispostas nos

quadrantes superiores apresentam as fortalezas e fraquezas do ambiente interno

e as tarjetas rosas dispostas nos quadrantes inferiores da matriz apresentam as

oportunidades e as ameaças do ambiente externo.

Figura 5. Painel com resultado da análise de ambiência através da matriz FOFA.

Importante  destacar  que  para  auxiliar  na  análise  de  ambiência  foi

utilizado como base o diagnóstico sociambiental da RESEX Batoque, realizado

em 2014.

Após a chuva de idéias, o processamento dos dados e a montagem

das quatro colunas da matriz houve um momento de priorização dos três pontos

mais importantes de cada coluna, visando facilitar a análise do cenário atual. A

priorização foi feita por consenso, a pedido da facilitadora e estão demonstrados

no quadro 2 em negrito.
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Quadro 2. Sistematização da matriz FOFA. 

Essa escolha levou a uma discussão mais  aprofundada dos pontos

levantados  na  elaboração  da  matriz,  o  que  suscitou,  no  final  da  análise,  a

mudança/ substituição de algumas tarjetas por outras que demonstravam com

mais  clareza  a  raiz  de  alguns  entraves  de  gestão.  Em  alguns  momentos,  a

discussão se polarizou, parecia não avançar, mas a equipe conseguiu, ao final,

obter consenso quanto às prioridades das quatro colunas da matriz. Apesar de ter

avançado o tempo previsto para o diagnóstico em cerca de 1h, a avaliação da

experiência foi positiva, demonstrou a maturidade da equipe na arte de dialogar,

de saber expor e receber respeitosamente diferentes percepções, de permitir-se

rever alguns entendimentos e, por fim, chegar a um denominador comum, fruto do

trabalho coletivo.

 Na  análise  do  ambiente  interno,  a  equipe  concluiu  que  há  uma

pequena  predominância  das  fortalezas,  uma  vez  que  a  principal  fraqueza

identificada (infraestrutura inadequada) também foi considerada uma ameaça, por

O que favorece o alcance da
visão?

O que atrapalha o alcance da
visão?

A
M

B
IE

N
T

E
 I

N
T

E
R

N
O FORTALEZAS FRAQUEZAS

Comprometimento
Número de analistas satisfatório
Organização
Equipe capacitada
Criatividade
União
Bom humor

Infraestrutura inadequada
Dependência  das  lideranças  para
mobilização
Desvio  do  foco  devido  às  demandas
emergentes
Poucas reuniões de equipe
Passividade  da  equipe  frente  aos
superiores

OPORTUNIDADES AMEAÇAS

A
M

B
IE

N
T

E
 E

X
T

E
R

N
O Recursos  de  compensação

ambiental
Conselho atuante
Instituições parceiras
Parceria  com a  RESEX Prainha
Canto Verde
Liberação  da  autorização  para
licenciamento  da  estrada  do
Batoque
Proximidade com a capital
Planejar infraestrutura
Ação Civil Pública

Recurso financeiro escasso
Comunidade desmotivada
Defesa da comunidade à permanência
dos veranistas
Infraestrutura inadequada da UC
Ação Civil Pública
Baixa organização comunitária
Infraestrutura  precária  da  comunidade
para a realização de atividades
Proximidade com a capital
Crise de liderança comunitária
Diretrizes institucionais insuficientes
Desinteresse  de  alguns  potenciais
parceiros
Demandas judiciais constantes
Quantidade  excessiva  de  segundas
residências na Unidade.
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haver o entendimento de que a competência para solucionar esse ponto negativo

não  é  da  equipe,  entretanto,  é  ela  quem  vive  a  problemática  e  sofre  as

consequências diretas dessa inadequação da sede administrativa.

Na análise do ambiente externo, a equipe concluiu que as ameaças

tinham uma predominância sobre as oportunidades.

Deste modo, conclui-se que a RESEX Batoque está em um cenário

que exige cautela e monitoramento. Contudo, mostrou-se viável para desenvolver

a estratégia traçada pela Unidade.

4.3. Mapa Estratégico

.

Figura 6. Mapa estratégico da RESEX Batoque.

O mapa estratégico da RESEX Batoque foi formado pela disposição de

objetivos estratégicos (resultados) em 4 diferentes perspectivas, que por sua vez

estabelecem  entre  si  uma  relação  de  causa  e  efeito  e  demonstram  de  forma

consistente, clara e equilibrada a aposta estratégica traçada pela Unidade.

Optou-se  pela  adoção  do  mesmo  modelo  de  mapa  estratégico  do

ICMBio, de forma a manter um alinhamento institucional.
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Para  definição  dos  objetivos  estratégicos  foram  considerados  os

planejamentos de gestão existentes (planejamento interno da UC e planejamento do

Conselho  Deliberativo),  bem  como  os  objetivos  estratégicos  definidos  pela

Coordenação Regional 6 e também pela sede do ICMBio.

A  validação  das  diretrizes  estratégicas  e  do  mapa  ocorreu  na  16ª

Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da RESEX do Batoque em 17 de junho

de 2015. Aos conselheiros foi apresentada a proposta de implementação do modelo

de gestão para resultados, uma breve apresentação conceitual sobre o tema e por

fim  a  submissão  das  diretrizes  (missão,  visão  de  futuro  e  valores)  e  do  mapa

estratégico. Foi proposto um pequeno ajuste na redação da Missão para facilitar seu

entendimento  e,  em  seguida,  foi  aprovado  por  unanimidade.  Houve  uma  boa

aceitação do trabalho pelos  conselheiros  que elogiaram a iniciativa  da equipe e

demonstraram-se curiosos para ver o impacto positivo desse trabalho na gestão da

UC.

O  processo  de  elaboração  do  mapa  e  definição  dos  objetivos

estratégicos aconteceu sem grandes dificuldades e foi finalizado antes do tempo

previsto,  o que permitiu avançarmos na programação com os desdobramentos

dos objetivos estratégicos em metas e indicadores, concluindo duas etapas do

processo (4ª e 5ª) em um único dia.

Forçoso destacar, contudo, que houve uma certa confusão inicial na

adequação  dos  objetivos  às  devidas  perspectivas  o  que  foi  sanado  com  a

recapitulação da proposta de cada perspectiva  e consulta  a mapas de outras

Unidades.
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4.4.  Sistema  de  Medição  de  Desempenho  Estratégico  -  SMDE  e  seus
desdobramentos

Na 5ª etapa deste trabalho, foi elaborado um sistema de medição do

desempenho estratégico - SMDE para a RESEX Batoque com o estabelecimento de

metas e indicadores para cada objetivo estratégico traçado.

A  construção  desse  sistema  de  medição  se  baseou  em SMDE  de

outras  Unidades  de  Conservação,  que  fizeram  um  trabalho  similar  nas  edições

anteriores deste ciclo de capacitação. Não há um banco de dados institucional com

modelos  de  indicadores  e  metas  que  possam  ser  usados  como  referencial  ou

comparativo  entre  as  Unidade.  Desse  modo,  foi  difícil  a  definição  de  alguns

indicadores  pela  equipe,  especialmente  os  indicadores  vinculados  aos  objetivos

situados nas perspectivas de topo como sociedade/ambiente e beneficiários. 

Apesar das dificuldades acima relatadas, buscou-se definir indicadores

para todos os objetivos. Esses indicadores serão, portanto, averiguados e ajustados,

caso necessário, no decorrer dos giros dos ciclos de gestão.

A Tabela 1 demonstra os indicadores e metas estabelecidos para cada

um dos 15 objetivos estratégicos da Unidade, compondo o Sistema de Medição do

Desempenho da RESEX Batoque.

PERSPECTIVAS
OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS
INDICADORES DE

DESEMPENHO
METAS

Sociedade e
Ambiente

Contribuir para a
recuperação dos
recursos naturais

impactados da
Unidade

número de projetos de
recuperação elaborados

2 projetos elaborados até 2016.

%  de execução projeto de
recuperação 2017 - 2020: 100%

Beneficiários Fortalecer o turismo
comunitário Número de capacitações

realizadas
05 capacitações realizadas até

2020.

% de elaboração das regras do
turismo

2015- 70% ; 2016 - 100%

Consolidar a gestão
participativa % do quorum por segmento por

reunião e por ano
70% de quorum em cada reunião

% do quorum das reuniões por
reunião e por ano

70% de quorum em cada reunião
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% de encaminhamentos
executados

80% dos encaminhamentos
executados

% das reuniões ordinárias
previstas no regimento interno

realizadas por ano
100% das reuniões

Viabilizar o acesso
da comunidade aos

programas de
Governo

direcionados à
RESEX

% de familias com documentação
básica regularizada

100% de familias com
documentação básica até 2016.

% de familias aptas contempladas
por algum programa

90% familias aptas até 2020.

Firmar CCDRU com
beneficiários % do processo do CCDRU

executado
2019-2020 : 100%

Processos
Internos

Incentivar e apoiar a
realização de

pesquisas cientificas

Numero de pesquisas realizadas
por ano

3 pesquisas realizadas por ano.

% de pesquisas com resultados
aplicaveis à gestão

50% das pesquisas aplicaveis à
gestão por ano

% solicitações de pesquisa
atendidas no prazo

100% das pesquisas atendidas no
prazo por mês

Assegurar a proteção
da Unidade % de denuncias atendidas

100% das denuncias atendidas
por mês

número de dias de
monitoramento em campo

2 dias de monitoramento por mês

número de ações de fiscalização 3 ações ao ano

Elaborar e
implementar um

programa de
educação ambiental

% do programa elaborado 100% até 2016.

% do programa implementado
2016: 10%; 2017: 50%; 2018:

100%.

Promover a
consolidação

territorial

% do plano de sinalização
implementado

100% da sinalização
implementada até 2016.

% de processos instruidos por
ano

20% dos processos em 2016; 50%
em 2018; 100% em 2020.

Elaborar o plano de
manejo 

% de elaboração do acordo de
gestão

2015 - 30%; 2016: 60%;
2017:100%.

% elaboração do plano de manejo
100% do plano elaborado até

2020.
Aprendizado e
Crescimento

Captar recursos 
financeiros através 
de projetos 

número de projetos submetidos a
editais 

04 projetos submetidos até 2020.

Viabilizar uma sede 
para a UC

% de concretização da sede 100% até 2016.
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Criar um banco de 
dados com 
informações técnicas 
e cientificas da 
Unidade.

% de criação do banco de dados 100% criado em 2016.

Implementar o 
modelo de gestão 
para resultados

número de planos de melhoria
elaborados

03 planos de melhoria elaborados
até 2020.

número de atualizações do painel
de gestão à vista

atualização trimestral

número de reuniões de
nivelamento realizadas

10 reuniões realizadas por ano.

número de reuniões de
monitoramento por ano

03 reuniões por ano.

Desenvolver a 
competência tecnica 
e gerencial da equipe

Número de capacitações por
servidor

2 cursos por servidor até 2020.

Tabela 1. Sistema de Medição do Desempenho da RESEX Batoque.

O desdobramento dos objetivos em atividades/ações compreendeu a

7ª etapa, e última, do processo de elaboração do planejamento estratégico da

UC.

De modo a otimizar o tempo e garantir mais qualidade ao produto final,

a  facilitadora  propôs  o  exercício  de  que  cada  servidor  desdobrasse,

individualmente,  pelo  menos,  três  objetivos  estratégicos  em  atividades  e/ou

ações, definindo ainda prazos para sua execução. Para tanto, foi dado um prazo

de 24 dias para conclusão do exercício e fornecido o modelo de plano de ação, o

SMDE e o mapa estratégico da Unidade.

A validação dos planos de ação foi realizada em uma reunião marcada

ao final  do prazo estabelecido,  onde cada servidor  apresentou as ações para

alcance de cada objetivo estratégico sob sua responsabilidade. A discussão foi

incentivada após cada apresentação e, em seguida, cada conjunto consistente foi

validado. Na oportunidade, as metas e os indicadores vinculados aos objetivos

estratégicos foram revisados e adequados, em alguns casos, e por fim, validados

pela equipe técnica. 

Importante  frisar  que  todos  os  servidores  cumpriram  o  prazo  para

entrega dos planos de ação e se empenharam na execução dos mesmos. 

Mesmo com os planos de ação previamente elaborados, a reunião de

validação ocorreu em 6 horas, divididas nos dois turnos de trabalho. Apesar de

cansativa,  foi  uma  etapa  interessante  onde  todos  contribuíram  ativamente  e

espontaneamente indicavam quais atividades gostariam de ficar responsáveis.
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Importante destacar que inicialmente houve uma certa resistência por

parte de alguns servidores quanto à ficar responsável por objetivos estratégicos

mais complexos. Tal resistência deveu-se à vinculação pelos servidores dessa

responsabilidade  ao  recebimento  da  gratificação  de  desempenho.  Ou  seja,

temiam  responsabilizar-se  por  objetivos  mais  desafiadores  e,  caso  não

cumprissem,  terem  o  percentual  de  gratificação  por  desempenho  reduzido,

implicando consequentemente em redução salarial. Percebendo a resistência dos

servidores e já tendo passado por essa experiência em outra Unidade, a gestora,

na condição de facilitadora, esclareceu novamente o objetivo deste trabalho e

destacou  que  o  foco  do  mesmo  não  é  encontrar  culpados,  e  sim concentrar

esforços e recursos no alcance de resultados e,  caso não sejam alcançados,

possamos entender que fatores atrapalharam, os motivos, as condições e, por

fim,  tomar  decisões  mais  acertadas  e  efetivas  para  vencer  esses  obstáculos.

Portanto, o foco é no resultado, mas as pessoas têm um papel fundamental no

alcance  dos  objetivos,  por  isso  precisam  estar  motivadas  e  em  constante

processo de aprendizagem.

A Tabela  2  a seguir  demonstra  como exemplo  um dos 15 (quinze)

objetivos  estratégicos  da  RESEX  Batoque  desdobrado  em  um  conjunto

consistente ( meta, indicador e plano de ação).
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Título Objetivo: Fortalecer o turismo comunitário Responsável: Grasiely 

Descrição Objetivo:

Realizar atividades diversas no sentido de fortalecer o turismo comunitário na RESEX do Batoque tanto do ponto de vista da capacitação de
recursos humanos quanto pela melhoria da infraestrutura necessária.

Indicador (es): (Descrição de como medir o Objetivo)

Número de capacitações realizadas
% de elaboração das regras do turismo
Meta (s): (Quanto em Quanto tempo)

05 capacitações realizadas até 2020
2015- 70% ; 2016 - 100%

Programas / Ações

Ações Responsável
Prazo Macroprocesso

Início Término

Elaborar e homologar as regras para o turismo comunitário Jan/2015 Out/2015
Implementar  e  monitorar  o  cumprimento  das  regras
estabelecidas

Out/2015 2020

Realizar diagnóstico para verificar a demanda de capacitações
relacionadas ao turismo comunitário

Ago/2015 Set/2015

Estabelecer parcerias com instituições afins para a realização
de capacitações 

Out/2015 2020

Estabelecer parcerias com instituições afins para a obtenção
de  recursos  financeiros  a  serem  utilizados  na  melhoria  da
infraestrutura do turismo comunitário da UC

Ago/2015 2020

Divulgar o potencial da Resex do Batoque como local propício
ao turismo de base comunitária.

2016 2020

Tabela 2. Desdobramento do objetivo estratégico "Fortalecer o turismo comunitário" em indicadores, metas e plano de ação.
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4.5. Análise do processo de facilitação

De um modo geral, o trabalho fluiu muito bem, sem grandes entraves e

a programação foi cumprida integralmente, conforme planejada. Em apenas dois

dias de oficina conseguimos obter como produtos: as diretrizes estratégicas, a

análise do cenário, mapa estratégico e o sistema de medição do desempenho

com a definição de metas e indicadores para cada objetivo estratégico. 

Importante frisar que, desde o início, foi esclarecido à equipe que este

trabalho de intervenção não seria apenas um exercício para conclusão de curso,

mas  que  seria  também  um  marco  na  gestão  da  Unidade.  Seria  adotado  na

RESEX Batoque, a partir daquele momento, um novo modelo de gestão e que,

por  sua vez,  era o mesmo modelo adotado pelo órgão central  e por diversas

outras instituições públicas nacionais. Desta forma, um dos objetivos do curso era

disseminar,  internalizar,  integrar  e  fortalecer  o  modelo  de gestão voltado para

resultados e para a excelência na gestão pública. Não houve nenhuma resistência

explícita à proposta apresentada.

À princípio, o planejamento da primeira oficina previa chegar apenas no

mapa estratégico e o desdobramento dos objetivos estratégicos ficaria para um

outro momento. Contudo, a equipe se envolveu bastante nos trabalhos e alguns

produtos foram obtidos antes do tempo planejado. Como havia ainda tempo hábil,

resolvemos avançar nas discussões e cumprir mais uma etapa do processo. A

justificativa para este fato deveu-se talvez à facilitadora já ter passado por essa

experiência anteriormente, tanto como aprendiz quanto como facilitadora, o que a

proporcionou mais calma e segurança na condução do processo.  Além disso,

grande parte da equipe da RESEX Batoque tem um perfil  predominantemente

planejador e isso, sem dúvida, contribuiu para o bom andamento dos trabalhos.

Sem contar  a  valiosa  presença  do  bom-humor,  característico  da  equipe,  que

proporcionou  um clima  leve  e  descontraído  para  discussão  de  um tema  que

muitas vezes é tenso e cansativo. Por fim, a escolha do local da oficina também

foi acertada no sentido de proporcionar à equipe um ambiente mais confortável,

informal e, principalmente, distante das interferências do cotidiano de trabalho.

A atuação desta autora como facilitadora não foi  fácil  no sentido de

manter  a  imparcialidade  durante  a  facilitação,  considerando  que,  além  de

facilitadora, também era responsável pela gestão da Unidade e que este trabalho

não  foi  apenas  um exercício  para  conclusão  de  curso  e  sim um trabalho  de



planejamento estratégico que será de fato implementado na gestão da UC.

A própria equipe em determinados momentos exigiam da facilitadora

uma intervenção como gestora, afinal estávamos traçando estratégias de ação e

a  responsável  pela  gestão  precisava,  pelo  menos,  manifestar-se.  Em  muitos

momentos, a facilitadora deu lugar à gestora na condução dos trabalhos, como

por exemplo na elaboração dos objetivos estratégicos e no desdobramento dos

mesmos.  Vale  ressaltar,  contudo,  que  havia  um  cuidado  da  facilitadora  de

manifestar-se apenas no final das discussões, evitando possíveis intimidações ou

interferências precoces nos resultados finais.

O  resultado  deste  trabalho  foi  fruto,  portanto,  da  discussão,  do

compromisso  e  do  entendimento  de  toda  a  equipe  da  RESEX Batoque,  com

participação especial dos conselheiros da Unidade.

A figura 7 mostra a equipe da Unidade em um dos momentos iniciais

de elaboração do planejamento.

Figura 7. Equipe da RESEX do Batoque.

5. CONCLUSÂO

A avaliação que se faz desta experiência é que foi positiva e exitosa,



considerando os resultados e aprendizados obtidos. Conseguiu-se cumprir todo o

cronograma planejado. A equipe mostrou-se receptiva ao modelo apresentado e

contribuiu efetivamente para a obtenção dos resultados apresentados.

O processo de facilitação foi muito desafiador por ter sido conduzido

pela  própria  gestora  da  Unidade  e,  em  alguns  momentos,  a  equipe  ter  tido

dificuldade em separar os diferentes papéis de facilitador e gestor, mas que na

avaliação feita  não atrapalhou o processo de um modo geral. 

A  fase de elaboração  do planejamento  estratégico  foi  integralmente

concluída. Os passos seguintes serão os de monitoramento dos indicadores de

desempenho, através da implementação da gestão à vista na Unidade, checagem

dos resultados obtidos e avaliação do ciclo de gestão de forma a possibilitar o

amadurecimento e o aprendizado ao longo da caminhada rumo à excelência na

gestão publica ambiental.  As reuniões de monitoramento dos resultados serão

quadrimestrais e as de avaliação do ciclo serão anuais. 

O  planejamento  estratégico  proporcionou  à  equipe  da  Unidade  o

precioso exercício de priorização das suas ações em consonância com as metas

da Unidade, visando o alcance dos resultados esperados no tempo previsto  e

com maior eficiência no uso dos recursos materiais, humanos e financeiros. 
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