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RESUMO 

 

A Reserva Extrativista Riozinho da Liberdade, criada em 2005, tem por objetivo 

conservar a biodiversidade local e proteger os meios de vida e a cultura da 

população tradicional residente no território, que possui cerca de 340.000 hectares. 

Estabelecidos na região durante os sucessivos ciclos de extração látex da 

seringueira na Amazônia ocidental, os moradores do rio Liberdade procuram, desde 

o fim da “economia da borracha”, outros meios de vida. Atualmente, comercializam 

farinha de mandioca para o município polo do vale do Juruá acreano – Cruzeiro do 

Sul – bem como para as capitais amazônicas Rio Branco, Porto Velho e Manaus. 

Também comercializam outros produtos agrícolas de menor relevância, nos 

mercados regional e internos, e mantêm o extrativismo – sobretudo a produção de 

vinhos dos frutos de palmeiras, a utilização de cipós para utensílios e a construção 

de casas e embarcações com madeira local – como para a sua subsistência.  

Tendo o seu conselho deliberativo formado em 2012, o foco de gestão atual é 

a elaboração do plano de manejo da Reserva, buscando consolidar um processo de 

planejamento altamente participativo – que contemple não apenas o envolvimento 

das lideranças comunitárias, mas de todo os moradores e de parceiros estratégicos 

para o cumprimento dos objetivos da unidade de conservação – de maneira a buscar 

garantir o êxito das futuras ações de manejo preconizadas pelo plano. Buscando 

acompanhar o estado da arte junto ao tema – que preconiza a elaboração de planos 

de manejo enxutos e considerem o panorama de escassez de recursos humanos, 

materiais e financeiros, num cenário de constantes mudanças sociopolíticas e 

ambientais – espera-se que este plano de manejo aponte ações estratégicas para a 

superação dos grandes desafios e para o aproveitamento das oportunidades de 

gestão, sobretudo na identificação de novos potenciais extrativistas e na busca de 

políticas públicas adequadas à população e ao ambiente. Para tanto, estão sendo 

empregadas diretrizes e ferramentas de gestão estratégica, a partir do que vem 

sendo trabalhado no âmbito das unidades de conservação no Brasil, através – hoje – 

do Ciclo de Formação em Gestão para Resultados, oferecido pelo ICMBio aos seus 

servidores e parceiros, sob condução do Núcleo para Excelência de Unidades de 

Conservação Ambiental (Nexucs). 
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Este trabalho apresenta os resultados de uma atuação prática de facilitação 

interna para o desenvolvimento do mapa estratégico da Reserva Extrativista 

Riozinho da Liberdade, realizada entre janeiro e junho de 2015, contribuindo para o 

direcionamento de esforços na elaboração do plano de manejo da unidade de 

conservação. Foram realizados 3 encontros, o primeiro com 55 representantes da 

população tradicional beneficiária da Reserva, os dois posteriores com o seu 

conselho deliberativo. Foram empregadas metodologias participativas adequadas 

aos participantes, procurando assegurar o protagonismo das populações 

tradicionais, de acordo com o que preconiza a filosofia de trabalho e as 

regulamentações acerca do tema. Foram utilizadas analogias visuais para facilitar a 

compreensão dos participantes, de modo a buscar a necessária internalização por 

parte de todos os envolvidos na gestão da Reserva.  

Com isso, foram estabelecidas as diretrizes estratégicas (Missão, Visão de 

futuro e Valores) e realizado o mapeamento dos objetivos estratégicos sob as 

perspectivas “Recursos”, “Aprendizado”, “Processos”, “Beneficiários” e “Meio 

Ambiente e Sociedade”, utilizando-se a metodologia do balanced scorecard.   

Buscando cumprir com os objetivos da intervenção, o resultado deste mapeamento 

está sendo utilizado como inspiração para a definição do primeiro conjunto de 

perguntas orientadoras da elaboração do plano de manejo da unidade. Apesar do 

caráter preliminar, que demanda um processo de consolidação e validação por parte 

do conselho da Reserva e de seus moradores, previsto para ser finalizado ainda em 

2015, o mapa estratégico mostrou-se uma ferramenta importante de direcionamento 

dos esforços para a elaboração do plano de manejo, dando foco às investigações, e 

pactuando um conjunto de objetivos mútuos, compartilhados entre gestores, 

população beneficiária e parceiros. 

 

Palavras chaves: planejamento estratégico; reservas extrativistas; populações 

tradicionais; Amazônia. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Tema 

Estruturação do planejamento estratégico da Reserva Extrativista Riozinho da 

Liberdade, por meio do desenvolvimento do mapa estratégico da unidade de 

conservação, com vistas a subsidiar a elaboração do seu plano de manejo. 

1.2 Unidade de Aplicação  

 A Reserva Extrativista do Riozinho da Liberdade (REAL), também conhecida 

como Resex Liberdade, foi criada por decreto federal em 17 de fevereiro de 2005, 

possui área aproximada de 340.000 hectares, dos quais 98,4% de cobertura florestal 

nativa (INPE, 2015). Abrange terras dos municípios acreanos de Cruzeiro do Sul e 

Tarauacá, além de pequenas parcelas dos municípios Marechal Thaumaturgo e 

Porto Walter, no Estado do Acre, e Ipixuna, no Estado do Amazonas. Está inserida 

em um mosaico – não formalizado – de áreas naturais protegidas que envolve outras 

duas Resex federais (Alto Juruá e Alto Tarauacá), três florestas estaduais (do rio 

Liberdade, do  Mogno e do rio Gregório) e seis terras indígenas (Katukina do 

Campinas, Arara do Humaitá, Jaminawa Arara do rio Bagé, Kampa do igarapé 

Primavera, Rio Gregório e Kaxinawa da praia do Carapanã), além de projetos de 

assentamentos, no eixo de desenvolvimento da rodovia BR-364, como pode ser 

visto na Figura 1, sendo esta uma área de nascentes de importantes rios do Acre, 

local também reconhecido como berçário da biodiversidade local1. 

A unidade de conservação (UC), de uso sustentável, possui população 

residente estimada em cerca de 350 famílias, originadas, substancialmente, das 

levas de emigrantes nordestinos que vieram para a Amazônia ao longo dos ciclos 

econômicos da borracha.  A economia gira em torno da produção de farinha de 

mandioca e outros produtos agrícolas de menor relevância econômica como banana, 

jerimum e melancia, além do plantio de arroz, feijão, milho, mamão e outros cultivos 

de subsistência ou comercialização interna. Com o declínio da economia seringueira, 

o extrativismo hoje é essencialmente de subsistência, focado na extração de 

“vinhos”2 de açaí, buriti e outras palmeiras, algum pouco na produção de cestos e 

outros utensílios, e a extração de alguns óleos medicinais para uso doméstico, além 

da madeira. A pecuária existe em pequenos rebanhos que atendem ao consumo 

local. Existe uma relativamente forte economia de comércio – protagonizada pela 

compra e venda de farinha, e por moradores que fornecem “estivas”3 em pequenos 

                                            

1
 Locais como o “poção” nas cabeceiras do rio Liberdade, e a localidade de “Nova Olinda”, no 

alto rio Tejo, fazem parte de uma mesma região – distante das populações humanas – refúgio de 

animais silvestres e protegida no interior do mosaico. 

2
 Polpa aquosa preparada em água morna, para consumo imediato e que resiste alguns dias 

sem refrigeração, com significativa alteração de sabor ao longo de sua existência. 

3
 Gêneros do dia-a-dia, como sal, macarrão, sabão e outros produtos industrializados. 
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estabelecimentos ao longo da Reserva ou os comerciantes “mais fortes” localizados 

na ponte do rio Liberdade, centro econômico da Resex e adjacências – e também de 

serviços, como a serragem de madeiras para a construção civil e naval (a 

construção/reforma de casas e canoas no interior da reserva é atividade 

relativamente constante) e a reforma de motores e espingardas. Com a ampliação 

do acesso a políticas públicas, abriu-se todo um leque de oferta de empregos: 

barqueiros que conduzem estudantes, pessoas enfermas ou a produção agrícola, 

professores, microscopistas, agentes comunitários de saúde e outros. A gestão da 

Reserva também significa oportunidade de complementação de renda com a 

prestação de serviços de condução local (barqueiro, mateiro) e de apoio a reuniões 

(serviços de cozinha, auxiliar de reuniões, animação infantil). Como em outras 

regiões que englobam comunidades em vulnerabilidade socioeconômica, os 

programas de transferência de renda – Bolsa Família e Bolsa Verde – possuem 

significativa relevância na economia local, assim como pensões e aposentadorias. 

 
Figura 1 - Localização da REAL e áreas protegidas adjacentes

4
. 

A Resex está organizada em 23 Núcleos de Base Comunitária, distribuídos ao 

longo do rio Liberdade e seus afluentes, como os igarapés Monteiro, Miolo, 

                                            

4
 O mapa principal tem o Sul apontando para cima, pois comunitários e a gestão leem o 

território com a nascente do rio no alto, sendo esta, também, a sensação que se tem quando em 

campo. Os mapas menores, de referência (América do Sul e Acre) mantêm a referência padrão, com 

o Norte para cima. 
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Esperança e Forquilha, e também no igarapé Campinas, que não possui ligação 

direta com o rio Liberdade.  

 
Figura 2 – Arranjo dos Núcleos de Base Comunitária da Resex Riozinho da Liberdade 

1.2.1 Histórico 

Em 1991, foi criada a ASARIL, Associação dos Seringueiros e Produtores do 

Rio Liberdade. Foi a primeira forma de organização social institucionalizada desses 

moradores, que tinha por finalidade pleitear a regularização fundiária de suas 

posses, e acessar créditos de financiamento e projetos agroextrativistas. Através da 

mobilização de algumas lideranças em conjunto com o Conselho Nacional dos 

Seringueiros e apoio do CNPT/IBAMA/AC, foi iniciada a luta pela criação da Reserva 

Extrativista. 

Em meados de 1996, quando foi realizado o primeiro estudo na bacia do Rio 

Liberdade para a criação de uma UC, que teve a frente o antropólogo Terri Aquino, 

havia 176 grupos familiares na região. A criação da UC tinha como objetivo garantir 

a terra a essas populações, assim como preservar seus meios de vida e a 

biodiversidade local. 

Após a conquista da criação da UC, na categoria de Reserva Extrativista, o 

N 
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CNPT/IBAMA/AC iniciou as ações de gestão da Resex. Realizou, em 2006, o 

reconhecimento dos moradores residentes através de um cadastramento das 

famílias, totalizando 370 famílias. Em 2007, a unidade teve seu primeiro chefe 

nomeado, cujas primeiras ações envolveram a mobilização dos moradores e 

lideranças para formação da ASAREAL – Associação dos Agroextrativistas da 

Reserva Extrativista do Rio Liberdade, cogestora da Resex.  

O processo de construção do Conselho Deliberativo da REAL foi realizado no 

ano de 2011, tendo sua portaria publicada em setembro de 2012. Em outubro deste 

mesmo ano foi realizada a posse dos conselheiros, e a construção do seu 

Regimento Interno e em dezembro foi realizada a primeira reunião ordinária, onde foi 

também elaborado o plano de ação do Conselho para o ano seguinte. Entre 2013 e 

inicio de 2014, foi elaborado o acordo de gestão da Resex, fruto do projeto do III 

Ciclo de Capacitação em Gestão Participativa, oferecido pelo ICMBio, do qual a 

gestora à época, Máira Oliveira Maia, participou. O acordo de gestão está redigido e 

suas regras estão, aos poucos, sendo implementadas e testadas. A atual gestão da 

Reserva considera importante avançar na elaboração do plano de manejo para que 

ambos os documentos caminhem juntos.    

Em 2014, um novo levantamento socioeconômico foi realizado, onde foram 

identificadas 283 famílias e 410 residências. Alguns passos para a definição do perfil 

do beneficiário5 da Resex também foram dados, entretanto este também é um 

trabalho importante de ser realizado em conjunto com o plano de manejo.  

Atualmente, a equipe gestora da REAL – com o apoio de parceiros – trabalha 

na elaboração do plano de manejo da Reserva, tendo realizado os primeiros 

mapeamentos comunitários, focados principalmente no uso e ocupação do solo e os 

recursos naturais utilizados pelos moradores (ICMBio, 2007). Na terceira reunião 

ordinária do Conselho Deliberativo da REAL, realizada em 24 e 25 de setembro de 

2014, foi criado o grupo de trabalho que coordenará e acompanhará a elaboração do 

plano.  

Paralelamente, a equipe gestora vem apoiando a organização social dos 

moradores, através de constituição de 23 Núcleos de Base Comunitária (NBCs) ao 

longo da Reserva. Em 2014, foi aprovado o Plano de Ação Sustentável (PAS), 

financiado pelo Programa Áreas Protegidas da Amazônia (ARPA). Neste projeto 

estão previstas reuniões e capacitações para os representantes destes núcleos, com 

                                            

5
 De acordo com o artigo 2º, inciso III da Instrução Normativa ICMBio nº 35, de 27 de dezembro 

de 2013, entende-se por Perfil da Família Beneficiária a descrição das características que identificam 

a população tradicional de cada Unidade de Conservação. O Perfil da Família Beneficiária 

possibilitará definir quais são as famílias que compõem população tradicional de cada UC, 

reconhecidas pela comunidade e pelas instâncias de gestão como detentoras do direito ao território 

compreendido na UC e ao acesso aos recursos naturais e às políticas públicas voltadas para esses 

territórios. 
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o intuito de fortalecer a organização social no território. Cada núcleo de base é 

representado por um homem, uma mulher e um jovem de qualquer sexo. Estes 

representantes têm por compromisso realizar o trânsito de informações entre as 

comunidades e a ASAREAL e o ICMBio, bem como promover a organização 

comunitária, de maneira a dinamizar as ações realizadas por este dois parceiros na 

gestão da Resex. 

Com vistas a buscar implementar a gestão para resultados na REAL, o projeto 

aplicativo do servidor Pablo de Avila Saldo, aluno da 3ª Turma do Ciclo de Formação 

em Gestão para Resultados, propôs-se a promover a elaboração do mapa 

estratégico da Reserva Extrativista, de maneira que este subsidie a elaboração do 

plano de manejo da unidade de conservação. 

Um ponto de fundamental importância a ser considerado sobre a gestão da 

Reserva Extrativista Riozinho da Liberdade é a sobrecarga de trabalho que recai 

sobre os gestores institucionais. São apenas dois servidores, em um núcleo de 

gestão integrada que abrange outras três unidades de conservação – totalizando 

cerca de dois milhões de hectares – cada uma com outros dois servidores. Não há 

secretária, nem motorista para apoiar a gestão, para tal faz-se uso de estagiários, 

voluntários ou da contratação de colaboradores eventuais, quando possível. Outro 

fator impactante, que será evidenciado quando da elaboração do mapa estratégico, 

é a falta de agentes de fiscalização, uma vez que nenhum dos dois gestores da 

Resex possui portaria específica para este fim. Diante deste quadro, sobre o qual há 

pouca perspectiva de mudança a médio prazo, reforça-se a importância de um 

planejamento que auxilie a gestão no estabelecimento de prioridades, pois o fato é 

que mesmo atividades essenciais de gestão – como a proteção do território – têm 

sido negligenciadas, por absoluta incapacidade de execução pelos gestores e a 

dificuldade crônica de obter-se – e de se buscar – apoio dentro e fora da instituição.  

2 Objetivos 

O objetivo geral deste trabalho é estruturar o planejamento estratégico da 

Reserva Extrativista Riozinho da Liberdade, com vistas a subsidiar a elaboração do 

plano de manejo da unidade de conservação. Para o alcance deste objetivo 

estabeleceu-se os seguintes objetivos específicos: 

 Elaborar um planejamento estratégico para a ASAREAL, sob a 

perspectiva de seus associados; 

 Definir as diretrizes estratégicas para a gestão da Resex; 

 Realizar um diagnóstico do ambiente institucional; 

 Produzir o mapa estratégico da Resex. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

Para a elaboração do mapa estratégico da Reserva Extrativista Riozinho da 

Liberdade, foi preciso debruçar-se sobre um conjunto de referenciais teóricos, sendo 

os mais relevantes 1) a compreensão do que é um plano de manejo de unidade de 

conservação, em particular de uma Resex, e as orientações para a sua elaboração; 

2) aspectos da gestão para resultados; 3) o método BSC de gestão estratégica, e 

sua aplicação em unidades de conservação e 4) metodologias participativas, 

adequadas ao público sujeito do processo de elaboração. Complementarmente, uma 

análise sobre estratégia também foi necessária, de maneira a manter-se o foco 

sobre este aspecto da gestão, deixando os aspectos táticos e operacionais para 

trabalhos subseqüentes. 

3.1 Plano de manejo de Reserva Extrativista 

A Lei 9.985/2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC), define o plano de manejo de uma unidade de conservação da 

natureza como sendo “o documento técnico mediante o qual, com fundamento nos 

objetivos gerais de uma unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e 

as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, 

inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade” 

(Brasil, 2000. Art 2º; XVII). Toda unidade de conservação deve dispor de um plano 

de manejo, sendo este o seu principal instrumento de gestão, que pode ser 

complementado por outros planos que detalham determinados aspectos da gestão, 

como os planos de uso público ou de proteção, por exemplo.  

3.1.1 Metodologia de elaboração de planos de manejo de Resex 

O Decreto 4.340/2002, que regulamentou o SNUC, estabelece que:  

“Art. 14. Os órgãos executores do Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza - SNUC, em suas respectivas 

esferas de atuação, devem estabelecer, no prazo de cento e oitenta 

dias, a partir da publicação deste Decreto, roteiro metodológico 

básico para a elaboração dos Planos de Manejo das diferentes 

categorias de unidades de conservação, uniformizando conceitos e 

metodologias, fixando diretrizes para o diagnóstico da unidade, 

zoneamento, programas de manejo, prazos de avaliação e de 

revisão e fases de implementação.” 

Para as Resex e RDS, a Instrução Normativa ICMBio 01/2007 disciplina as 

diretrizes,  normas e procedimentos para elaboração dos planos de manejo 

participativo6 destas categorias.  

                                            

6
 Curioso notar a adjetivação dada a estes planos (ou seria ao manejo?), evidenciando o seu 

caráter participativo, o qual deve estar presente nos planos de manejo de todas as categorias de 

unidade de conservação, e não exclusivamente nestas duas. 
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Do conjunto de diretrizes estabelecidos pela instrução normativa7, três 

aspectos estão sendo fortemente ressaltados no processo de elaboração do plano 

de manejo da Resex Liberdade:  

1) a busca pela compatibilização, presente ou desejada, entre a presença 

humana – e as particularidades de cidadania associadas a esta presença8 – e a 

conservação da biodiversidade local e demais aspectos relacionados a esta;  

2) a promoção do diálogo entre o conhecimento tradicional, oriundo da 

vivência, da imersão no ambiente natural e o técnico/acadêmico, alicerçados mais 

na observação e nos testes de hipóteses; 

3) o protagonismo da população tradicional beneficiária da Resex na gestão 

como um todo, da tomada de decisão à execução. 

Sobre a estrutura de gestão da elaboração deste plano, a Instrução Normativa 

01/2007 define que “para coordenação do processo deve ser instituído um grupo de 

trabalho (GT) no âmbito do Conselho Deliberativo da Unidade, formado por seus 

membros ou por pessoas por ele indicadas.”9  

De acordo com o artigo quinto, item IV, e sexto, o plano de manejo deve 

apresentar:   

a. a estrutura de gestão da Unidade  

b. a infra-estrutura necessária;  

c. o Plano de Utilização;  

d. o zoneamento da área;  

e. a zona de amortecimento;  

f. análises de cenários;  

g. programas de sustentabilidade ambiental e socioeconômica 

da Unidade.  

Art 6º Para os fins previstos no inciso IV, do artigo anterior, 

entende-se por:  

I – Estrutura de gestão da Unidade: define os papéis e 

competências das associações e outros sistemas de organização e 

de representação social da população tradicional, do Conselho 

                                            

7
 Artigo terceiro da instrução normativa ICMBio 01/2007 

8 Na década de 1990, o governo do Estado do Acre cunhou o termo “Florestania” para 

designar este conjunto de aspectos que diferenciam os habitantes das áreas de floresta daqueles que 

residem nas cidades. 

9
 Instrução normativa ICMBio 01/2007, Art 4º. § 2º. 
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Deliberativo, do Instituto Chico Mendes e das demais instituições 

parceiras na gestão da Unidade;  

II - infra-estrutura necessária:  define e propõem as estruturas 

físicas necessárias para a administração, demarcação e sinalização, 

proteção e conservação ambiental da Unidade, bem como para a 

melhoria da qualidade de vida da população tradicional;  

III – Plano de Utilização: consiste nas regras internas 

construídas, definidas e compactuadas pela população da Unidade 

quanto às suas atividades tradicionalmente praticadas, o manejo dos 

recursos naturais, o uso e ocupação da área e a conservação 

ambiental, considerando-se a legislação vigente. É o documento 

base para que seja firmado o Termo de Compromisso entre a 

população tradicional beneficiária da Unidade, que receberá a 

concessão do direito real de uso, e o Instituto Chico Mendes; 10 

IV – zoneamento: estabelece setores ou zonas com normas e 

regras específicas de uso, manejo e ocupação da Unidade, com 

base na diversidade de paisagens e ecossistemas, na situação 

fundiária, na tradição e na forma como a população local divide, 

categoriza e utiliza seu espaço;  

V – zona de Amortecimento: define e caracteriza uma área no 

entorno da Unidade, estabelecida com o propósito de minimizar 

ameaças e impactos negativos sobre a mesma. Deve ser delimitada 

considerando as características socioambientais regionais, as 

atividades existentes e os impactos potenciais na Unidade. Devem 

ser estabelecidas normas para o seu uso e ocupação e restrições 

para atividades impactantes.  

VI – análise de cenários: analisa o contexto ambiental e sócio-

econômico interno e externo à Unidade, para identificar 

oportunidades e ameaças e orientar as escolhas e ações 

estratégicas para a gestão;  

VII – programas de sustentabilidade ambiental e 

socioeconômica: propõem programas para serem implementados na 

Unidade, apontando e orientando para a elaboração de projetos 

específicos, com base nas demandas, necessidades e 

potencialidades identificadas ao longo do processo de construção do 

Plano de Manejo Participativo. Objetivam promover a conservação 

ambiental, o manejo sustentável dos recursos naturais, valorizar a 

cultura e melhorara qualidade de vida da população tradicional. 

O artigo sétimo da instrução normativa define as caracterizações que devem 

                                            

10
 Posteriormente, a Instrução Normativa ICMBio Nº 29, de 5 de setembro 2012, alterou a 

nomenclatura do plano de utilização para “Acordo de Gestão”, mantendo os aspectos essenciais do 

plano e disciplinando seu processo de elaboração. 
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constar nos estudos para embasar a construção do Plano de Manejo Participativo:  

I - contextualização regional;  

II - aspectos ambientais, diversidade de paisagens e 

ecossistemas;  

III – aspectos sócio-econômicos, culturais e institucionais da 

Unidade;  

IV – população tradicional beneficiária da Unidade e outros 

usuários, suas formas de organização e de representações social;  

V - histórico e formas de uso e ocupação do território;  

VI - práticas produtivas, uso e manejo dos recursos naturais;  

VII - estado de conservação, principais ameaças, conflitos e 

impactos ambientais e sociais;  

VIII - situação fundiária.  

Já o artigo oitavo da instrução normativa estabelece processos contínuos que 

devem ser observados ao longo das etapas de elaboração: 

I – Planejamento, realizado a cada etapa, de forma flexível e 

participativa, com comprometimento do órgão gestor e das 

comunidades;  

II – divulgação de informações sobre a Unidade, o Plano de 

Manejo Participativo e seu processo de elaboração, as ações e os 

resultados, para as populações da Unidade e do entorno, órgãos 

públicos e instituições parceiras;  

III – mobilização social, visando garantir o entendimento e a 

participação qualificada da população tradicional da Unidade no 

processo, através de instrumentos adaptados à realidade e 

linguagem local.  

Parágrafo único. São considerados espaços e instâncias de 

participação da população tradicional da Unidade para a construção 

do Plano de Manejo Participativo:  

I - Seus sistemas de organização e de representação social e 

espaços de decisão coletiva, formais ou informais;  

II - reuniões públicas;  

III - o Conselho Deliberativo da Unidade;  

IV - Grupos de trabalho com maioria de representantes da 

população tradicional. 
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3.1.2 Considerações acerca do diagnóstico para a elaboração de planos de 

manejo de unidades de conservação 

Em junho de 2013, a Comunidade de Ensino e Aprendizagem em 

Planejamento de Unidades de Conservação11 publicou o livro “Lições aprendidas 

sobre o diagnóstico para a elaboração de planos de manejo de unidades de 

conservação”. Dentre os muitos elementos abordados no livro, destacam-se a) o 

caráter excessivamente descritivo – e pouco analítico – dos diagnósticos 

tradicionalmente realizados, constituindo-se, estes, mais como uma caracterização 

do território da unidade de conservação e sua área de influência do que um 

diagnóstico propriamente dito (pág. 12); e b) a compreensão – parcialmente 

equivocada – dos gestores e demais envolvidos na elaboração dos planos de 

manejo, de que o plano de manejo é a única oportunidade de obter conhecimento 

sobre a UC, o que leva a realização de pesquisas extensas e exaustivas (pag. 14).  

A proposta de trabalho decorrente destas e de outras constatações busca 

direcionar os esforços de levantamento de informações para diagnósticos mais 

analíticos e focados nos desafios de gestão, considerando um ambiente de 

constantes mudanças, e pressupondo ciclos de gestão extremamente dinâmicos, 

onde o conhecimento prévio é complementado com o aprendizado adquirido ao 

longo de um ciclo de gestão adaptativa12, dando origem a um novo ciclo, 

constituindo-se, assim, uma espiral de melhoria contínua, em que aspectos como 

conhecimento sobre o território envolvimentos dos atores, capacidade de exceção e 

a obtenção de resultados vão sendo ampliados, resultando na necessidade de os 

planos de manejo serem frequentemente revisados em espaços de tempo 

relativamente curtos. Para que esta opção logre êxito, é de fundamental importância 

uma visão estratégica sobre a unidade de conservação, e a adoção de métodos 

adequados a esta proposta, onde não se trabalha sobre uma compreensão 

extremamente ampla e ilusoriamente completa da realidade, como historicamente 

foram elaborados os planos de manejo, mas se direciona recursos e esforços para 

os desafios e oportunidades evidenciados por esta visão estratégica, que se adapta 

ao ambiente, sem perder o seu foco primordial. 

                                            

11
 Criada em 2009 no contexto do Programa ARPA, que reunia, no momento da publicação do 

livro, 46 representantes dos diferentes setores da sociedade, como órgãos públicos federais e 

estaduais, organizações não governamentais, instituições de ensino, empresas privadas e 

consultores autônomos, com experiência prática no planejamento e manejo de unidades de 

conservação. A comunidade tem como objetivo geral “contribuir para tornar os esforços de 

planejamento um unidades de conservação brasileiras mais eficientes, visando uma gestão 

socielamente justa, participativa e efetiva para a conservação da natureza, com ênfase na Amazônia”. 

12
 Concebido por Walter Shewart na década de 1920, e popularmente conhecido no âmbito da 

gestão como Ciclo PDCA, do inglês Plan - Planeje, Do - faça, Check – cheque e Act – aja 

(corretivamente). 
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3.2 Gestão para resultados em unidades de conservação 

Gestão para resultados é um modelo de gestão que, como o próprio nome diz, 

direciona a gestão de uma organização para os resultados que procura alcançar, os 

quais são traduzidos dos objetivos e propósitos da organização. Especialmente na 

administração pública, o termo se contrapõe à gestão burocrática, onde o foco está 

na administração – supostamente eficiente – dos processos internos e de interface 

da máquina pública. Com a adoção da gestão para resultados, espera-se que a 

administração pública esteja mais focada no atendimento às necessidades do 

cidadão e da Sociedade, e direcione seus recursos e esforços de maneira 

organizada neste sentido. 

A gestão para resultados não se limita apenas a formular resultados que 

satisfaçam às expectativas dos legítimos beneficiários da ação do Governo, mas 

envolve também alinhar os arranjos de implementação (políticas, programas e 

diferentes organizações) para alcançá-los e utilizar mecanismos de monitoramento e 

avaliação, que possam promover aprendizado, transparência e responsabilização 

(Martins, 2010). 

No Brasil, o Modelo de Excelência em Gestão Pública (MEGP) tem se 

constituído num importante referencial na busca de excelência de gestão através da 

gestão para resultados. Na representação gráfica do modelo (Figura 3), percebe-se 

a evidenciação dos resultados, agrupados no lado direito da figura, e a relação entre 

outros elementos da gestão para o seu alcance.  

 
Figura 3 - Representação gráfica do modelo de excelência em gestão 
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Através do Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização 

(GESPUBLICA), organizações públicas têm sido estimuladas a implementar um 

modelo de gestão para resultados. São várias as publicações referentes ao tema, e 

o programa estabeleceu um sistema de autoavalição, de forma a permitir a avaliação 

dos oito itens que constituem o modelo. O sistema de autoavaliação conduz a um 

processo de certificação, e anualmente são organizados encontros, e premiadas as 

instituições públicas que se destacarem no cenário nacional. 

Em 2006, sete unidades de conservação, através do Programa ÁRPA, 

ingressaram na gestão para resultados utilizando o sistema proposto pelo 

GESPUBLICA. Este processo foi acompanhado pelo Núcleo para Excelência de 

Unidades de Conservação Ambiental (Nexucs), que atuou na consultoria da 

implementação do sistema, e estabeleceu-se um Programa de Gestão para 

Resultados (PGR). Com o amadurecimento e internalização do processo, o ICMBio, 

instituiu o Ciclo de Formação em Gestão para Resultados, mais focado na formação 

de gestores para a adoção da gestão para resultados como um todo, e menos na 

certificação das unidades de conservação no GESPUBLICA. 

3.3 Estratégia 

Antes de se adotar uma “visão estratégica” sobre a unidade de conservação, 

de modo que o plano de manejo seja um reflexo desta visão, é preciso uma 

compreensão mínima sobre o que seja estratégia, e como ela se manifesta nas 

organizações. O texto a seguir foi extraído da apostila do módulo 2 (de um total de 5 

módulos) do Curso Gestão da Estratégia com uso do BSC, oferecido pela Escola 

Nacional de Administração Pública – Enap: 

O termo "estratégia" poderia ser definido como sendo o 

caminho mais adequado a ser percorrido para alcançar determinado 

objetivo ou superar certo desafio. Logo, a estratégia constitui uma 

escolha que a organização deve fazer, considerando a análise dos 

caminhos prováveis a seguir no rumo dos objetivos propostos. 

A Estratégia, por ser uma escolha maior, também serve como 

referencial para que, nos níveis táticos e operacionais da 

organização, sejam feitas "escolhas menores". Uma das mais 

importantes funções de uma estratégia explícita e bem divulgada é 

guiar os empregados para tomarem as decisões certas em suas 

atividades rotineiras. 

De acordo com Tiffany & Peterson (1998), estratégia significa: 

• descrever como alcançar as metas e objetivos 

organizacionais; 

• considerar os valores pessoais e sociais existentes na 

empresa; 

• orientar a utilização de pessoas e de recursos financeiros; 
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• criar e sustentar vantagem competitiva. 

A Estratégia expressa como uma organização utiliza seus 

pontos fortes e fracos (existentes e potenciais) para atingir seus 

objetivos, levando em conta as oportunidades e ameaças do meio 

ambiente. Em outra perspectiva, conforme aponta DAY (1999), a 

estratégia constitui um "conjunto de ações integradas, com a 

finalidade de obter vantagem competitiva duradoura". 

 

Da leitura do texto, é possível fazer algumas indagações e constatações: 

primeiramente, o que caracteriza um caminho “adequado”? Quem determina o que 

é, ou não adequado? Quem escolhe o caminho a ser seguido pela organização? No 

âmbito de uma Reserva Extrativista, assim como em qualquer organização, estas 

escolhas devem ser tomadas pelos principais responsáveis pela gestão da unidade 

de conservação, ou seja, a equipe gestora local, constituída pela chefia da UC, 

possivelmente um ou mais servidores de nível superior, e a população tradicional 

beneficiária, geralmente representada por uma ou mais associações de moradores.  

Cabral (2012, pag 15) traz um interessante conto sobre uma organização que 

elabora e dissemina sua estratégia aos funcionários, pressupondo duas 

possibilidades: numa delas, o alto escalão da organização foi quem elaborou esta 

estratégia, sem maior envolvimento das instâncias inferiores. A atitude dos 

funcionários frente à proposta pode ser de uma admissão passiva (“Nossa alta 

direção estabeleceu a visão e a estratégia da nossa organização. Meu trabalho foi 

definido dentro dessa estratégia. Recebi ordens de cuidar desse trabalho, mas ele 

não representa a minha visão. Farei o melhor possível”13), ou de contrariedade 

frente à imposição, talvez pelo conteúdo da estratégia estabelecida, mas, 

provavelmente, pelo fato de não terem sido ouvidos para aquela construção. Disso 

resulta um baixo nível de comprometimento com a estratégia formulada, e por isso 

ela não logra êxito. Mesmo os que a aceitaram, com o tempo vão deixando-a de 

lado, pois não a internalizaram efetivamente, não se sentem parte daquela visão 

estabelecida pela estratégia. Vivemos em uma sociedade que valoriza os princípios 

democráticos, o direito de ser ouvido, de fazer parte do que é construído. Por isso, é 

de fundamental importância a participação de todas as instâncias da organização, 

sobretudo na formulação de direcionamentos que afetarão a todos. Esta é a 

segunda possibilidade apresentada no conto: todos os funcionários se identificam 

com a proposta, se veem dentro dela, trabalham por ela. A visão estabelecida na 

estratégia está presente no dia-a-dia da organização, e é alcançada. Voltando às 

Reservas Extrativistas, se faz necessário o envolvimento de todos os beneficiários, 

bem como dos parceiros da UC, sobretudo os mais próximos e envolvidos. Desta 

análise resulta que o Conselho Deliberativo da Reserva Extrativista é o coletivo ideal 

                                            

13
 Cabral, 2012, pág 13. 
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para a formulação desta estratégia, uma vez que congrega um conjunto de 

representantes destes atores, e cada membro do Conselho deve trazer para esta 

formulação as ideias de seus representados14. 

Outra importância destacada no texto é a da estratégia como elemento 

norteador dos aspectos táticos e operacionais, dando autonomia para todos 

envolvidos na organização tomarem decisões orientados por ela. No âmbito das 

unidades de conservação esta orientação é de fundamental importância, uma vez 

que a gestão – de fato – é feita por diversos atores, não apenas os servidores do 

órgão oficialmente responsável pela gestão da UC. Em se tratando de reservas 

extrativistas, esta gestão é ainda mais multinstitucional, uma vez que existe um 

conjunto de ações de gestão voltadas para a população beneficiária que não estão 

no campo de atuação do órgão gestor, mas envolvem uma gama diversa de 

organizações, inclusive os próprios beneficiários da Resex. 

3.4 Balanced Scorecard 

Como organizar a estratégia de uma organização frente a um cenário de 

constantes mudanças? Como aproveitar – ou descartar – as oportunidades de 

maneira eficaz, e orientada pela estratégia definida para a organização? Como medir 

o avança na estratégia? Para se trabalhar com uma visão estratégica, é preciso uma 

gestão estratégica. Melhor dizendo, uma gestão da estratégia. 

O Balanced Scorecard (BSC) é um modelo de gestão da estratégia, elaborado 

por Kaplan e Norton em 1992 e publicado em 1996 no livro “The balanced 

scorecard”. Esse modelo baseia-se na construção de um conjunto de objetivos 

estratégicos e seus respectivos indicadores, interligados numa relação de causa e 

efeito, contribuindo para uma visão sistêmica do desempenho organizacional 

(Martins e Marini, 2010). Esta relação de causa e efeito é evidenciada através de um 

mapa, com o enquadramento dos objetivos estratégicos sob diferentes perspectivas 

interrelacionadas, que auxilia na visualização da estratégia como um todo, bem 

como de suas partes. Este mapa estratégico consiste em uma representação gráfica 

que demonstra a hipótese (ou aposta) estratégica da organização através da 

construção de relações causais entre os diferentes objetivos existentes nas 

                                            

14
 Interessante perceber que, em um conselho gestor de unidade de conservação, o 

conselheiro pode se situar em instâncias hierárquicas distintas dentro de cada organização: alguns 

conselheiros – como a chefia da UC – estão num cargo hierarquicamente intermediário, 

representando ali os interesses das instâncias superiores e de seus subordinados; muitos estão num 

degrau inferior da hierarquia da sua organização, e raros são aqueles que ocupam os postos de 

comando mais elevados. No caso das representações das populações tradicionais, a relação entre 

representante e representados é mais horizontal, uma vez que a representação formal via associação 

é um cargo delegado a um membro da comunidade para que a represente, assim como o são os 

representantes diretos das comunidades beneficiárias. Disso resultam diferentes desafios para que o 

conselheiro traga para o debate a visão da sua organização para auxiliar na formulação da estratégia 

da unidade de conservação. 
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dimensões ou perspectivas estratégicas15. 

Segundo Kaplan e Norton (1996), a implantação do BSC com sucesso pode 

potencializar a criação de organizações orientadas à estratégia, que é caracterizada 

por cinco princípios16: 

Traduzir a estratégia em termos operacionais: A construção de um mapa 

estratégico, ou seja, o detalhamento dos objetivos da organização é o primeiro 

passo para traduzi-la de maneira que haja ampla compreensão. Alcançar a clareza 

da estratégia é um aspecto essencial para testá-la na prática e direcionar a 

organização no alcance da visão de futuro. A identificação de temas e objetivos 

estratégicos, indicadores de desempenho, metas e iniciativas devem tornar a 

estratégia explícita o suficiente de modo que todas as pessoas envolvidas com o 

processo possam compreendê-la. Neste contexto, todos os indicadores de 

desempenho devem possuir metas definidas, as iniciativas estratégicas devem estar 

alinhadas aos objetivos estratégicos e provisionadas com recursos. Finalmente, um 

processo que proporcione sua implementação deve ser posto em prática para 

assegurar que a organização gerencie a estratégia continuamente. 

Alinhar a organização para criar sinergia: Uma vez que a estratégia da 

organização tenha sido traduzida em termos operacionais, ela deve ser desdobrada 

para as diferentes áreas, processos e pessoas, a fim de que as estratégias locais e 

individuais possam estar alinhadas ao Plano Estratégico. Cada área formula uma 

estratégia apropriada para seus objetivos à luz das circunstâncias específicas – 

oportunidades, processos críticos e recursos de investimento. Entretanto, as 

estratégias locais devem estar ligadas aos temas e às prioridades estratégicas da 

organização. 

Transformar a estratégia em tarefa de todos: Uma única pessoa (ou apenas um 

pequeno grupo) não consegue executar uma dada estratégia, a menos que as 

pessoas que detenham o conhecimento também a compreendam. É correto afirmar 

que os dirigentes – aqueles que se prestam à tomada de decisão estratégica ou que 

estejam a serviço de determinar os rumos da organização – detêm o papel de 

formular a estratégia e mobilizem os funcionários para que estes se motivem em 

alcançá-la. Sendo assim, cada pessoa pode identificar sua contribuição para a 

execução da estratégia, tornando-a parte do seu trabalho cotidiano. Comunicação e 

capacitação contínuas são formas de atingir este objetivo, assim como a 

remuneração variável por desempenho. 

  

                                            

15
 Cabral, 2012, pág 21. 

16
 Extraído de Enap, 2014, volume 3, págs 7 e 8. 
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Transformar a estratégia em processo contínuo: A estratégia é o meio pelo 

qual uma organização alcança seus objetivos. No entanto, as necessidades sociais 

não deixam de evoluir com o tempo e as expectativas dos cidadãos alteram-se 

continuamente. A revisão da estratégia deve ser, portanto, um processo contínuo. A 

gestão eficaz da estratégica depende da capacidade da organização em revisar e 

ajustar a hipótese estratégica e os processos que suportam sua execução. O 

orçamento deve estar vinculado ao sistema de gestão da estratégia de modo a 

suportar as decisões cotidianas e manter a organização focada nos objetivos 

estratégicos. 

Mobilizar a mudança por meio da liderança executiva: A condição mais 

importante para obter sucesso na orientação de uma organização para a estratégia é 

a participação ativa e visível da equipe de dirigentes. Orientar uma organização para 

a estratégia deve ser encarado como um processo de mudança cultural. 

Inicialmente, os dirigentes devem mobilizar a organização a fim de criar as 

condições favoráveis para a condução deste processo. 

 
Desde a sua criação em 2007, o Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade vem desenvolvendo sua estratégia a partir da utilização do BSC. A 

Figura 11, nos apêndices (pág 49), apresenta os mapas estratégicos do ICMBio para 

os períodos 2012-2013, 2013-2014 e 2015-2016. 

A metodologia consiste na “construção de um imaginário convocante e coletivo 

para o futuro da UC com o envolvimento de representantes das partes 

interessadas”17. Este imaginário é simbolizado em um conjunto de diretrizes 

estratégicas – constituído pela Missão, a Visão de Futuro e os Valores da UC – e os 

objetivos estratégicos distribuídos pelas diferentes perspectivas no mapa. 

Cada uma das diretrizes estratégicas possui um papel importante na 

construção do imaginário da organização, a saber: 

3.4.1 Missão 

A missão é razão de ser da unidade de conservação que compreende as 

necessidades de conservação e sociais a que ela atende e o seu foco fundamental 

de atividades. A missão deriva dos objetivos gerais da categoria da unidade de 

conservação, dos objetivos específicos destacados quando da sua criação, e pode 

ser relacionado com outros objetivos maiores ou menores, como os presentes nas 

metas da Convenção sobre a Biodiverisidade, Zoneamentos Ecológico-Econômicos, 

planos diretores e outros. 

                                            

17
 Toro, 1997, apud Nexucs, 2012. 
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3.4.2 Visão de Futuro 

A visão de futuro é o estado ou situação que a UC deseja alcançar no futuro. A 

explicitação da visão propicia o direcionamento e cria uma tensão necessária á 

construção dos resultados. A visão de futuro constrói um cenário futuro possível e 

desejado, estabelecido como meta, e é expressa no tempo presente, como realidade 

a ser alcançada. 

3.4.3 Valores organizacionais:  

Valores organizacionais são entendimentos e expectativas que descrevem como os 

profissionais da organização se comportam e nos quais se baseiam todas as 

relações organizacionais. 

3.4.4 Análise de ambiência 

Após a elaboração das diretrizes estratégicas sugere-se a realização de uma 

análise de ambiência, a qual auxiliará a construção dos objetivos estratégicos, e 

onde a consistência e viabilidade das diretrizes são verificadas. Tradicionalmente, 

esta análise se utiliza de uma matriz FOFA (Força, Oportunidades, Fraquezas e 

Ameaças), onde elementos positivos e negativos, internos e externos à organização 

são organizados num quadro de forma a permitir algumas análises. O objetivo 

principal é empregar as Forças (elementos positivos internos) da organização para 

alcançar as Oportunidades (elementos positivos externos), de maneira a diminuir as 

Fraquezas (elementos negativos internos) e precaver-se das Ameaças (elementos 

negativos externos), que se refletirão – no caso do BSC – nos objetivos estratégicos 

a serem definidos posteriormente. 

3.4.5 Objetivos estratégicos e suas perspectivas 

O mapa estratégico procura estratificar a visão de futuro – que está amparada 

na missão da organização – em objetivos em menor escala, que permitam a 

percepção do avanço no alcance da visão, através do estabelecimento de 

indicadores e metas relacionadas a estes. Esta estratificação é obtida através do 

estabelecimento de perspectivas, sob as quais os objetivos são colocados. Cada 

perspectiva deve conter um conjunto pequeno, mas consistente de objetivos, de 

forma que o alcance – em maior ou menor grau – destes objetivos contribuam para o 

alcance da visão. 

Tradicionalmente, em função de sua origem na iniciativa privada, a perspectiva 

superior de um mapa estratégico é a financeira, uma vez que, em última instância, o 

objetivo de uma empresa é dar retorno financeiro aos seus investidores. Entretanto, 

no caso das organizações públicas em geral, e das unidades de conservação em 

particular, a perspectiva “Ambiente e Sociedade” ganha destaque, uma vez que 

servir à sociedade, entregar a ela um conjunto de resultados, deve ser o objetivo 

maior de uma organização pública. Ao longo do amadurecimento da utilização do 

BSC em organizações públicas, e no caso específico das unidades de conservação, 

o conjunto e a ordem das perspectivas foi sendo modificado, e mesmo com certa 
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consolidação na estrutura do mapa, ainda há margem para modificações, em função 

de como a organização, a unidade de conservação constrói a visão sobre si mesmo 

e sobre a sua estratégia. Em geral, são utilizadas as perspectivas 1) ambiente e 

sociedade, 2) usuários,  3) processos, 4) inovação/aprendizado e 5) recursos.  

A primeira – e até agora a única – reserva extrativista a incorporar o 

mapeamento estratégico no seu plano de manejo foi a Resex Rio Ouro Preto, em 

agosto de 201418. 

 
Figura 4 - mapa estratégico da Resex Rio Ouro Preto/RO

19
 

3.4.6 Indicadores e metas 

Após da definição dos objetivos estratégicos da UC e a sua disposição em um 

conjunto integrado constituindo o Mapa Estratégico, o processo de desdobramento 

da estratégia prossegue na metodologia do PGR a partir da construção dos 

conjuntos consistentes. Um conjunto consistente é o resultado do detalhamento de 

um objetivo estratégico através da identificação de uma forma de medição 
                                            

18
 Exemplos de mapas estratégicos para outras unidades de conservação que foram utilizadas 

como referência e inspiração na elaboração do mapa estratégico da REAL estão disponíveis nos 

apêndices, página 47 e sequência. 

19
 ICMBio, 2014, pág 142. 
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(indicador), do estabelecimento de um alvo (meta) e do planejamento das ações 

necessárias para o seu alcance (plano de ação).20 

Para que o BSC alcance seu objetivo, é de fundamental importância o 

monitoramento dos indicadores, e a verificação do cumprimento das metas. Para 

que o mapeamento estratégico cumpra com a sua função de auxiliar no alcance da 

visão, é importante que ele seja constantemente visualizado. A forma mais prática 

para isso é a instalação de “painéis de gestão à vista”, onde o mapa e o 

monitoramento dos indicadores ficam expostos para equipe e usuários, geralmente 

no escritório da unidade de conservação. 

 
Figura 5 – Exemplo de painel de gestão à vista, utilizado na Rebio do Rio Trombetas/PA

21
 

 
Figura 6 – Exemplo de gráfico de monitoramento de indicadores,  

da Rebio Lago Piratuba/AP
22

 

                                            

20
 Cabral, 2012, pág 25. 

21
 Cabral, 2012, pág 27. 

22
 Pinha, 2014, pág 55. 
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É de posse dos elementos do BSC que a organização, inserindo-os no seu 

ciclo de gestão (Figura 7), e trabalhando os aspectos de construção coletiva e 

envolvimento anteriormente citados, poderá assegurar a adoção de um modelo de 

gestão estratégica robusto. 

 
Figura 7 – Modelo de Gestão Estratégica de Unidade de Conservação  

adaptado por Rogério Cabral de Kaplan & Norton (2008).
23

 

3.5 Ferramentas Participativas24 

A participação da sociedade tanto na criação quanto na gestão de unidades de 

conservação tem aumentado substancialmente nos últimos anos, sendo tomada 

como premissa para a gestão de unidades de proteção integral e de uso sustentável. 

A Lei 9.985/2.000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

(SNUC), e seu decreto regulamentador, o Decreto 4.340/2002, consagraram a 

participação social na criação e implementação de UCs, por meio de audiências 

públicas, conselhos gestores, gestão compartilhada com Organizações da 

Sociedade Civil com Interesse Público (OSCIP), entre outros aspectos. Além disso, a 

integração de diferentes atores sociais no manejo e na gestão de recursos tem sido 

adotada em várias partes do mundo, no âmbito de UCs ou em outras circunstâncias 

em que são necessárias negociações para a conservação e uso de recursos 

naturais. A gestão integrada é, portanto, o suporte teórico e prático para aqueles que 

acreditam ser a participação uma solução viável para a gestão de conflitos e a 

alternativa mais justa e democrática nos processos de conservação de aspectos 

naturais ou socioculturais. 

Nos últimos anos, houve um sensível aumento no uso de métodos 

participativos, nos meios rural e urbano, o que tem promovido reflexões e debates 

sobre as consequências positivas e negativas ligadas à difusão e à facilidade e 

                                            

23
 Cabral, 2012, pág 28. 

24
 Texto elaborado a partir de excertos de Drumond (2009), com acréscimos do autor. 



27  

rapidez do uso de técnicas de diagnósticos. 

De acordo do Lynam et al. (2007), os vários métodos participativos podem ser 

divididos em três classes: métodos de diagnóstico, que extraem informações de um 

grupo alvo e os incluem em processos de tomada de decisão; métodos de 

coaprendizagem, nos quais as perspectivas de todos os grupos mudam, como 

resultado de um processo, sendo a informação gerada incorporada a um processo 

de tomada de decisão; e métodos de gestão (compartilhada ou co-gestão), nos 

quais todos os atores envolvidos passam a conhecer melhor e mais o seu contexto e 

são incluídos em processos de tomada de decisão. 

Considera-se a participação como uma condição na qual os conhecimentos e 

as experiências de diferentes atores envolvidos com as unidades de conservação 

são levantados e discutidos, com o objetivo de se planejar e desenvolver estratégias 

conjuntas. Durante esse processo, as pessoas refletem sobre seus conhecimentos e 

sobre as causas e consequências das práticas de gestão e manejo desenvolvidas, o 

que facilita a análise de problemas e a busca de soluções, estimulando o interesse e 

o esforço para a mudança de um possível cenário insatisfatório. O desenvolvimento 

desses processos requer, além da vontade pública e de uma boa condução técnica, 

um compromisso que se sustente em longo prazo, pois os resultados positivos 

surgem, geralmente, como fruto de uma sequência gradual de amadurecimento. 

Existe uma extensa literatura que considera um grande leque de ferramentas 

participativas aplicáveis em distintas situações, tanto no meio rural como no 

urbano25. Estas ferramentas podem ser aplicadas em diferentes fases do processo 

de envolvimento comunitário no manejo de unidades de conservação, tanto para a 

investigação das condições locais, de acordo com as hipóteses e tópicos 

traçados,como para o planejamento e o monitoramento das mudanças ocorridas 

durante o processo. 

Em se tratando do trabalho com populações tradicionais, o emprego de 

ferramentas participativas é de fundamental importância para garantir o efetivo 

envolvimento destes atores. A utilização de técnicas de visualização móvel – em que 

idéias são transcritas em tarjetas, que têm a capacidade de circularem por painéis, 

estruturando compreensões e construindo relações entre estas –, o emprego de 

ferramentas e instrumentos simples como quadros elaborados com papel e caneta – 

em detrimento de ferramentas tecnológicas comumente utilizadas em ambientes 

“técnicos”, como notebook e datashow (que podem ser utilizados com criteriosidade, 

e principalmente, de forma acessória) –, o uso de imagens, analogia gráficas e 

ilustrações são recomendados, de maneira a tornar o processo participativo simples, 

mas eficientes. 

                                            

25
 Sugere-se a leitura, além da publicação que serviu de base para este subcapítulo 

(Drummond, 2009), as publicações Brose (2010), e Verdejo (2006).  
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4 METODOLOGIA DE REALIZAÇÃO DA PRÁTICA 

Para alcançar os objetivos propostos, dentro de diretrizes de trabalho 

preconizadas pela legislação e regulamentos, que evocam o protagonismo das 

populações tradicionais beneficiárias na gestão das reservas extrativistas, foram 

realizados três encontros para estruturar o planejamento estratégico de Resex 

Liberdade: 

Tabela 1 – Encontros realizados para a estruturação do planejamento estratégico da REAL 

Período / evento Atividade Participantes 

22 a 25 de janeiro de 2015 /  

1º encontro dos núcleos de base 

comunitária da REAL e reunião do 

conselho deliberativo da ASAREAL. 

Planejamento 

estratégico da 

ASAREAL 

55 pessoas, representantes 

de 17 dos 23 núcleos de 

base comunitária. 

17 e 18 de março de 2015 / 

4ª reunião ordinária do conselho 

deliberativo da REAL 

Definição das 

diretrizes estratégicas 

20 conselheiros  

de 13 das 17 instituições-

membro do conselho 

24 e 25 de junho de 2015 / 

4ª reunião extraordinária do conselho 

deliberativo da REAL 

Elaboração do mapa 

estratégico e 

complementação das 

diretrizes estratégicas 

11 conselheiros 

de 9 das 17 instituições-

membro do conselho 

 

4.1 Planejamento Estratégico da ASAREAL 

Entre os dias 22 e 25 de janeiro de 2015 ocorreu o Primeiro Encontro de 

Núcleos de Base Comunitária da REAL, e a segunda reunião do Conselho 

Deliberativo da ASAREAL, onde foi elaborado um plano de ações estratégicas da 

Associação para o vigente mandato e os vindouros.  

Construiu-se o plano utilizando-se de uma metodologia, desenvolvida pelo 

analista ambiental Pablo de Avila Saldo, denominada “sonhação: do sonho à ação”. 

Os presentes (conselheiros, demais representantes dos NBCs, outros moradores, 

parceiros e equipe gestora da REAL, num total de 55 pessoas) foram convidados a 

compartilharem seus sonhos para a Reserva, de onde foi se construindo um painel 

com todos os sonhos particulares. A este painel foram adicionadas ações 

necessárias e/ou urgentes para o bom funcionamento da Associação e da Reserva. 

Após algumas rodadas compartilhando sonhos e necessidades, os 

participantes puderam escolher três ações que achavam mais importantes para os 

moradores, com os quais a Associação deveria se envolver. Desta votação surgiu 

uma lista de prioridades, que depois foram discutidas como iniciar a implementação 

de várias delas, dando maior atenção às prioritárias e outras de fácil realização, 

elaborando-se, assim, o plano de ações estratégicas para a ASAREAL.  



29  

4.2 Diretrizes estratégicas para a gestão da Resex 

Nos dias 17 e 18 de março de 2015 foi realizada a 4ª Reunião Ordinária do 

Conselho Deliberativo da Reserva Extrativista Riozinho da Liberdade, a primeira do 

ano, que contou com a presença de 13 dos seus 17 membros, num total de 20 

conselheiros, entre titulares e suplentes. Nesta reunião foram apresentadas as 

atividades planejadas para 2015, foi feito o monitoramento do plano de ação do 

Conselho, e iniciou-se a estruturação do planejamento estratégico da REAL. 

Nesta primeira etapa a foco foi a definição das diretrizes estratégicas: missão, 

visão de futuro e valores, e contou com o apoio da analista ambiental Camilla Helena 

Silva, lotada na Resex Alto Tarauacá, de modo que os gestores pelo ICMBio 

tivessem melhor oportunidade de participação na construção das diretrizes 

estratégicas. 

Inicialmente foram apresentados os 

objetivos do mapeamento estratégico, sua 

dinâmica de elaboração e a justificativa da 

atividade diante do quadro de gestão da Reserva 

e da participação do analista Pablo Saldo no 3º 

Ciclo de Formação em Gestão para Resultados, 

que foi conduzida pelo mesmo. Para explicar 

Missão, Visão de futuro e Valores, foi utilizada 

uma analogia visual, com a missão sendo a 

estrela-guia; a visão de futuro, o que se vê de 

onde se está; e os valores como o modo de 

caminhar, de se chegar até o que se viu, as 

pegadas que se deixa no caminho (Figura 8). 

Posteriormente, os participantes da reunião 

foram divididos em dois grupos. Cada grupo 

elaborou uma missão e uma visão de futuro para 

a REAL. 

Passou-se, então, a identificar similaridades e discrepâncias entre as duas 

construções. Os textos foram expostos lado a lado e palavras-chave iguais, ou com 

sentidos semelhantes – as similaridades – foram sublinhadas de verde, enquanto 

que pontos únicos em cada texto – as discrepâncias – foram sublinhados de 

vermelho. Em plenária, as similaridades foram refinadas, e as discrepâncias foram 

discutidas e consensuadas, para a construção, coordenada pela facilitadora, de um 

único texto para cada uma das duas diretrizes estratégicas.  

  

Figura 8 - analogia visual para 

Missão, Visão de futuro e 

Valores 
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Para a definição dos valores, a cada um dos conselheiros presentes na 

reunião26 foi sendo perguntado, em plenária, um valor que este identificava ou que 

deveria estar presente na gestão da Resex. O valor foi então contextualizado com 

um texto curto, buscando o significado deste para o grupo, numa rápida chuva de 

ideias após a sugestão do valor. Para cada valor construído era feita uma análise 

crítica da presença ou necessidade na gestão, e se ele já estava contemplado num 

valor previamente definido. 

4.3 Diagnóstico do ambiente organizacional 

Nos dias 24 e 25 de junho o conselho deliberativo da REAL reuniu-se 

extraordinariamente27, para finalizar o mapeamento estratégico da Reserva e tratar 

outros pontos de pauta28. Estiveram presentes 9 dos 17 membros do Conselho, num 

total de 11 conselheiros, entre titulares e suplentes. Para tal resgatou-se a 

apresentação feita na reunião anterior, que explicava o objetivo, a justificativa e a 

metodologia do mapeamento. Foram relembradas a Missão e a Visão de futuro já 

elaboradas, e partiu-se, então para uma análise de ambiente através do emprego de 

uma matriz FOFA. Após a explicação do significado de cada um dos quatro quadros 

da matriz, foram identificados aspectos de gestão em rodízio na sequência fortaleza-

oportunidade-fraqueza-ameaça, na busca de relativo equilíbrio inicial entre os 

aspectos. Quando a plenária não apontava com facilidade um aspecto dentro do 

respectivo quadro, passava-se para o subsequente, até atingir-se um conjunto de 

aspectos que apresentasse um recorte razoável e significativo da gestão da REAL.  

  

                                            

26
 Devido ao surgimento de um ponto de pauta em caráter urgente, não previsto na 

programação inicial, e que tomou considerável tempo da reunião, não foi possível elaborar-se o 

conjunto de valores para a gestão da REAL na reunião de março, o que foi realizado no encontro 

subsequente, em junho. 

27
 Entre a realização da 4ª reunião ordinária e a 4ª reunião extraordinária, a equipe gestora 

esteve envolvida com a capacitação da equipe que participará da elaboração do plano de manejo da 

Reserva e outras demandas de gestão, o que ocasionou um significativo lapso de tempo entre os dois 

momentos de estruturação do planejamento estratégico. 

28
 Debater a regularização, execução e monitoramento de um conjunto de projetos de 

infraestrutura – construção de cerca de 20quilômetros de ramal, 30 tanques de piscicultura e uma 

ponte de 40 metros – em execução pelo  Governo do Acre através de convênio com a ASAREAL. 
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4.4 Definição e mapeamento dos objetivos estratégicos 

De posse da Matriz FOFA, da Missão e da Visão de futuro já elaboradas, e 

relembrando, ainda o plano de ações estratégicas ASAREAL, passou-se a elaborar 

o mapa estratégico da REAL, começando pela perspectiva “Beneficiários”, uma vez 

que a visão de futuro elaborada estava bastante direcionada para os moradores da 

Resex, que foram considerados seus beneficiários. Após o estabelecimento dos 

objetivos estratégicos na perspectiva dos beneficiários, foram sendo estabelecidos 

os demais objetivos, numa lógica de cima para baixo, até Aprendizado e Recursos, 

finalizando com a perspectiva “Ambiente e Sociedade”, utilizando-se um conjunto de 

perguntas orientadoras, em sequência29: 

1) Para realizar a Visão de Futuro, o que devemos levar até beneficiários? 

2) Para cumprirmos nosso compromisso com os beneficiários, em quais 

processos devemos melhorar ou focar nossas ações? 

3) Para executarmos bem os processos necessários para cumprirmos nosso 

compromisso com os beneficiários, quais competências e aprendizados nossa 

equipe deve buscar, e de que forma? 

4) Quais são os novos recursos necessários para cumprirmos os objetivos 

identificados e realizarmos a visão de futuro?  

5) Para cumprir a Missão e realizar a Visão de Futuro, considerando nosso 

compromisso com os beneficiários, que resultados devem ser alcançados em 

relação à conservação do meio ambiente e à sociedade? 

Para facilitar a compreensão das diferentes perspectivas e suas interrelações, 

lançou-se mão de outra analogia visual, desta vez comparando a relação entre as 

perspectivas com uma árvore, onde os objetivos para os beneficiários são os frutos, 

os processos são o caule e galhos que sustentam a árvore, aprendizado e recursos 

são os nutrientes absorvidos pelas raízes, e Ambiente e Sociedade envolvem a 

árvore que é a gestão da Reserva em si. 

                                            

29
 Adaptadas de Cabral, 2012, págs 22 e 23. 
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5 RESULTADOS ALCANÇADOS 

5.1 Plano de ações estratégicas da ASAREAL 

Abaixo tem-se uma listagem das primeiras onze ações priorizadas no plano de 

ações estratégicas da ASAREAL, elaborado em janeiro de 2015, que serviram como 

referencial para a estruturação do planejamento estratégico da Resex Liberdade 

(Tabela 2):  

Tabela 2 - prioridades de ação da ASAREAL 

Prioridade Ação Votos 

1ª Reserva sem Lixo 11 

2ª Água boa para todos 8 

3ª Cadastrar associados 6 

Carteirinhas novas 6 

Placa solar 6 

Mais esporte 6 

Atualização do registro de armas 6 

8ª Programa Nacional de Habitação Rural 5 

Botar ordem na caçada com cachorro 5 

Porto melhor na ponte 5 

Tanques de Piscicultura 5, 

 

5.2 Diretrizes estratégicas 

As Tabela 3 apresenta o resultado do trabalho em grupos para a definição da 

missão da REAL, e o resultado final, em plenária: 

Tabela 3 – Missão da Resex Liberdade 

Grupo 1 Grupo 2 

Conservar a biodiversidade e 

promover uma boa vida ao povo do 

Liberdade, pelo Liberdade e com 

liberdade. 

Manter o povo do Liberdade e 

suas futuras gerações com 

qualidade de vida e vida social 

saudável, mantendo os recursos 

naturais de maneira racional. 

Missão 

Conservar a biodiversidade e promover uma boa vida ao povo da 

Resex Riozinho da Liberdade e suas futuras gerações, utilizando os 

recursos naturais de maneira responsável. 
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Tabela 4 – Visão de futuro para a Resex Liberdade 

Grupo 1 Grupo 2 

Daqui há 8 anos comunidades e 

instituições são parceiras no 

desenvolvimento de políticas públicas, que 

proporcionam água boa, reserva sem lixo e 

uma educação diferenciada e de qualidade 

aos moradores da Reserva, que têm bom 

acesso à saúde, transporte e energia, e 

desenvolvem projetos produtivos que dão 

acesso à segurança alimentar e geram 

renda. 

Ter uma boa Reserva do ponto de vista 

social, ambiental e econômico em um período 

de 5 anos. 

Social: Saúde, Educação, Lazer e 

Comunicação. 

Ambiental: Usar os recursos naturais de 

maneira racional e até repovoar algumas 

espécies. 

Econômico: as famílias com poder 

aquisitivo em condições aceitáveis. 

Visão de futuro 

Em seis anos, comunidades e instituições desenvolvem ações para melhorar a 

Reserva nos seguintes pontos de vista: 

Social: acesso à saúde, educação diferenciada, lazer, comunicação, transporte, 

energia, segurança alimentar e promoção cultural; 

Ambiental: projetos de manejo e conservação de espécies úteis, disponibilidade 

de água boa para os moradores e redução do lixo; 

Econômico: as famílias com melhoria do poder aquisitivo, através de projetos 

produtivos e extrativistas e do acesso à políticas públicas de transferência de renda. 

5.3 Valores 

Foram definidos cinco valores primordiais para a gestão da REAL, e seus 

significados: 

Confiança: acreditar nas intenções e na capacidade dos parceiros. 

Solidariedade: apoiar os parceiros nas suas dificuldades. 

Respeito: cumprir com os acordos, decidir participativamente. 

Compromisso: envolver-se efetivamente, dar o melhor de si. 

Inovação: sermos criativos, fazermos coisas de novas formas, adaptando-as às 

nossas realidades. 
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5.4 Análise de ambiência 

A Tabela 5 apresenta a matriz FOFA resultado da análise de ambiência, a qual 

foi utilizada na definição dos objetivos estratégicos da REAL para o período 2015-

2020: 

Tabela 5 – Matriz FOFA elaborada para o mapeamento estratégico 

Oportunidades: 

- Parceria com o governo do estado; 

- Disponibilidade de recursos financeiros; 

- Presença de instituições de ensino, pesquisa e 

extensão na região; 

- Relativo bom acesso às políticas públicas. 

 

Fortalezas: 

- ASAREAL atuante e articulada; 

- Facilidade de acesso à cidade; 

- Gestão funcionando razoavelmente; 

- Financiamento do ARPA; 

- Comunidade colaborativa; 

- Presença de outras áreas protegidas 

no entorno; 

- Práticas culturais ainda presentes. 

Ameaças: 

- Poucos apoiadores; 

- Baixa valorização do conhecimento tradicional; 

- Pressão por recursos na BR-364 e no igarapé 

Campinas; 

- Êxodo rural; 

- Educação, Saúde e produção aquém das 

necessidades dos comunitários; 

- Perda das práticas e conhecimentos 

tradicionais. 

Fraquezas: 

- Poucos servidores; 

- Baixa participação dos Núcleos de 

Base; 

- Falta de capacitação da ASAREAL em 

gestão; 

- Baixa valorização do conhecimento 

tradicional; 

- Vida difícil frente a outras 

possibilidades. 
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5.5 Árvore estratégica REAL 2015 

O processo de definição e mapeamento dos objetivos estratégico da REAL 

para o período 2015-2020 produziu a árvore abaixo (Figura 9): 

 
Figura 9 – mapa estratégico da REAL, em formato de árvore 
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5.6 Mapa estratégico Resex Liberdade 2015-2020 

A partir da “árvore estratégica” foi produzido o mapa estratégico nos moldes 

convencionais: 

 
Figura 10 – mapa estratégico da Resex Liberdade até 2020 
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Listamos, a seguir, os objetivos estratégicos dentro de cada perspectiva: 

5.6.1 Perspectiva “Ambiente e Sociedade” 

 Favorecer a pesquisa científica; 

 Trabalhar de forma integrada com os vizinhos; 

 Implementar a conservação de espécies vulneráveis; 

 Diminuir o êxodo rural; 

 Estimular práticas sustentáveis 

5.6.2 Perspectiva “Beneficiários” 

 Ampliar cobertura do serviço básico de saúde; 

 Educação diferenciada: produção de material didático e capacitação de 

professores; 

 Estimular a diversificação da produção; 

 Melhorar o transporte de pessoas e produtos; 

 Promover manutenção e resgate dos conhecimentos tradicionais; 

5.6.3 Perspectiva “Processos” 

 Acessar programas e projetos de saneamento básico; 

 Implementar programa de redução e reaproveitamento de resíduos; 

 Fortalecer a organização comunitária para a produção e a 

comercialização; 

 Formar parceria com secretarias de educação e instituições de ensino; 

 Articular a implantação das políticas públicas e serviços básicos; 

 Melhorar o licenciamento e acompanhamento dos projetos de 

infraestrutura e de desenvolvimento; 

 Efetivar parcerias estratégicas; 

 Assegurar a proteção do território; 

5.6.4 Perspectiva “Aprendizado” 

 Promover encontros de saberes; 

 Qualificar a gestão da ASAREAL; 

 Conhecer experiências de sucesso em áreas protegidas. 

5.6.5 Perspectiva “Recursos” 

 ASAREAL executar projetos próprios; 

 Ampliar o assessoramento técnico e administrativo do ICMBio; 
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5.7 Desdobramentos 

Conforme pretendido, o mapa estratégico está servindo como guia para a 

elaboração do plano de manejo da Reserva Extrativista Riozinho da Liberdade. No 

dia subsequente à sua elaboração, a “árvore estratégica” da REAL foi utilizada em 

uma reunião da equipe de elaboração do plano de manejo – composta por 

moradores da Resex e professores e acadêmicos de duas instituições de ensino 

superior em Cruzeiro do Sul/AC – para direcionar os esforços de levantamento para 

o diagnóstico e propostas de ação da Reserva. Em etapa anterior, o plano de ações 

estratégicas da ASAREAL fora alvo de análise, e um conjunto de grandes perguntas 

orientadoras foi produzido a partir dele. Nesta etapa, os objetivos estratégicos, 

principalmente os das perspectivas “Ambiente e Sociedade” e “Beneficiários”, foram 

considerados para a detalhamento de informações importantes a serem 

investigadas, em campo ou através de dados secundários. 

O levantamento de dados para a elaboração do plano de manejo da REAL está 

organizado em quatro grandes temas: Saúde, Educação, Produção e Floresta. Nesta 

reunião foram trabalhados os temas Saúde, Agropecuária e Floresta, o resultado é 

apresentado a seguir: 

Tabela 6 – Informações para a elaboração do plano de manejo da REAL,  

tema Saúde 

Saúde 

 A comunidade tem presença de um barco de saúde? 

 A comunidade tem presença de microscopista? 

 Que atendimento faz o ACS? 

 Sua comunidade recebe a visita de ACS? Com que freqüência? 

 Qual a freqüência de atendimento de saúde na comunidade? 

 Existe algum rezador na comunidade? 

 Existe parteira em comunidade? Ela tem realizado partos ultimamente? 

 Onde é realizado o pré-natal das grávidas? 

 De onde vem a água utilizada nas residências? 

 É realizado algum tratamento na água utilizada para consumo? 

 Existe separação do lixo? Qual? 

 Quais alimentos são consumidos e com que freqüência?  

 Quanto é o consumo de sal, açúcar, óleo e guloseimas? 

 Quais as principais doenças que afetam a comunidade? 

 Quais as principais doenças ou riscos ligados ao trabalho? 

 Quais as principais causas de doenças? 

 Quais medicinas são utilizadas? Pra quê? 

 Quais produtos são comprados e quais são produzidos na comunidade? 

 Qual destino do lixo gerado? 

 Qual o destino do esgoto das residências? 

 Que tipo de resíduo e gerado nas residências? 

 Vocês fazem uma utilização do lixo orgânico? 
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Tabela 7 – perguntas orientadoras para a elaboração do plano de manejo da REAL,  

tema Agropecuária 

Agropecuária 

 Quem produz? O que é produzido? Onde produz? 

 Qual o meio de transporte do que é comercializado? 

 Caracterização do meio de transporte (capacidade, propriedade) 

 O que é produzido para consumo e para mercado? 

 Para quem vende? Presença de Marreteiro? 

 Freqüência de transporte? 

 Quais os insumos utilizados na produção? 

 Época de produção? 

 Qual área é ocupada pelo pasto e pela agricultura? 

 Qual a área de produção de cada família? 

 Quanto produz? Quanto vende? Por quanto vende? 

 Por quanto compra e por quanto vende? (marreteiro) 

 O que gostaria de produzir? Por que? 

 
 

Tabela 8 – perguntas orientadoras para a elaboração do plano de manejo da REAL,  

tema Floresta
30

 

Floresta 

 Impactos ambientais 

 Local de ocorrência de impactos ambientais 

 Lista de espécies utilizadas na Caça, Pesca, Medicina, Construção e Outros usos; 

 Identificação da paisagem 

 Características da paisagem 

 Impactos ambientais 

 Causa dos impactos ambientais 

 Espécies potenciais 

 Métodos de extração 

 Período de utilização de espécies 

 Período de impactos ambientais 

 Lista de espécies utilizadas 

 Métodos de extração de espécies florestais 

 Quais espécies são utilizadas 

 Como são utilizadas? 

 Para que são utilizadas? 

 Métodos de evitar impactos ambientais 

 Métodos de extração de espécies florestais 

 

 

                                            

30
 O grupo responsável pelo tema Floresta não seguiu a orientação de formular perguntas 

orientadoras, elaborando um misto entre informações importantes e perguntas, o qual foi mantido por 

respeito ao trabalho realizado. 
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6 CONCLUSÕES 

Como conclusão do trabalho realizado, apresentamos algumas considerações, 

análises e/ou reflexões sobre o processo, seus resultados, desdobramentos e 

encaminhamentos. 

6.1 Sobre o processo 

6.1.1 Da incorporação da gestão para resultados no modelo de gestão da 

REAL 

Diante do quadro de poucos servidores, apresentado na contextualização, toda 

e qualquer atividade a ser incluída na gestão é analisada pormenorizadamente, uma 

vez que, devido à sobrecarga de trabalho, para algo novo entrar, algo terá que sair, 

ser delegado, ou ter que esperar. Considerando o planejamento estratégico como de 

fundamental importância para a priorização de ações futuras, bem como para o 

direcionamento de esforços na elaboração do plano de manejo, que, espera-se, seja 

menos onerosa devido ao este direcionamento, a equipe gestora de pronto assumiu 

o ônus da incorporação da gestão para resultados no seu modelo de gestão. 

Nesta etapa inicial, o impacto na gestão se deu – substancialmente – na 

ausência do analista Pablo Saldo durante os períodos de capacitação, o que 

significou uma redução de mais de 50% na capacidade de execução da equipe 

gestora, uma vez que, além da ausência da força de trabalho do indivíduo, perde-se 

também o trabalho realizado em dupla, pois a gestora que fica precisa manter suas 

atribuições, cobrir as atribuições de gestão do colega que precisam ser mantidas31, e 

ainda não dispõe do colega para a realização de atividades impossíveis ou difíceis 

de serem realizadas por uma única pessoa32. 

Espera-se que, com o desenvolvimento desta primeira etapa de trabalho, a 

visão estratégica concebida auxilie na escolha do que deve ou não ser realizado, na 

realização das atividades de maneira mais eficiente e na aferição do alcance dos 

resultados propostos. Entretanto, o contato com equipes gestoras em situação 

semelhante33 indicam a possibilidade de abandono do processo de monitoramento 

dos objetivos estratégicos, diante da necessidade de manutenção das atividades 

básicas de gestão. Tal fato aponta para uma “preocupação estratégica”, por parte da 

equipe gestora, de incorporação do monitoramente de forma natural e intrínseca à 

gestão, gerando o menor impacto possível. 

 

                                            

31
 Como a emissão de declarações de atividade rural e o recebimento de denúncias. 

32
 Como a realização de reuniões ou atividades de campo de longa duração. 

33
 Como testemunhado pelo colega Tiago Ranzi, da Resex Cazumbá-Iracema, único servidor 

do ICMbio na unidade de conservação. 
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6.1.2 Da facilitação do processo 

Diante da familiaridade do analista Pablo Saldo com técnicas de 

planejamento34, inclusive com a gestão para resultados, a qual o mesmo acompanha 

desde a proposta do PGR nas unidades beneficiadas com o Programa ARPA em 

2006, e com a utilização de ferramentas participativas junto a populações 

tradicionais, em especial a beneficiária da RESEX Liberdade, com a qual o servidor 

tem contato desde 2007 e vem trabalhando assiduamente desde junho de 2013, os 

aspectos conceituais e práticos da facilitação do processo de estruturação do 

planejamento estratégico não foram difíceis de serem pensados e trabalhados. Uma 

dificuldade durante a facilitação foi a elaboração de um planejamento mais bem 

estruturado e detalhado – o servidor trabalhou muito na “intuição” advinda da 

experiência, e muito do que foi realizado foi concebido de véspera ou no momento 

da sua execução numa filosofia de trabalho, às vezes perigosa, com a qual o 

servidor tem se habituado em função da sobrecarga de trabalho – o que permitiria 

uma melhor descrição do que foi planejado, e um melhor nivelamento com os 

parceiros mais próximos, o que permitiria uma análise mais ampla diversa do 

proposto. 

A principal dificuldade durante o processo de facilitação foi o tempo disponível 

dos parceiros para a realização do trabalho. Não foi possível a realização de 

momentos específicos para a estruturação do planejamento estratégico, este teve 

que ser incluído em encontros que tinham outros objetivos que não exclusivamente 

este, o que parece ter prejudicado o aprofundamento e a análise do que foi 

construído até agora, e também não permitiu o avanço para etapas cruciais da 

adoção do BSC, como o estabelecimento de indicadores e metas. Entretanto, dado 

ao ineditismo da proposta no ambiente de trabalho, talvez a realização do trabalho 

em pequenos passos permita um amadurecimento da proposta – com a 

possibilidade de frequentes revisões até a sua finalização – e consequente adoção 

por parte de todos. 

6.1.3 Sobre o registro das atividades 

Diante de um cenário de sobrecarga de trabalho, com uma agenda incessante 

de atividades que se encadeiam, não é incomum o gestor desprestigiar a etapa de 

registro e análise dos resultados. É o que se vivencia na Reserva Extrativista 

riozinho da Liberdade. São poucos os relatórios analíticos sobre o que é realizado, 

no geral são produzidos relatórios visuais que, através de fotos, dão conta das 

atividades realizadas. Na estruturação do planejamento estratégico não tem sido 

                                            

34
 O programa ARPA – com o qual o servidor trabalha desde 2003 – estabelece o ciclo 

completo de gestão adaptativa, tendo, como de costume na administração pública, no planejamento o 

seu elemento mais robusto. Também desde 2003 o servidor vem trabalhando com planos de ação em 

conselhos gestores. Finamente, o servidor é instrutor do Ciclo de Gestão Participativa, justamente no 

módulo Planejamento Participativo. 
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diferentes e, não fosse a necessidade de apresentar os resultados e suas análises 

para a conclusão do processo de capacitação ao qual o servidor está submetido, 

muito provavelmente, praticamente com certeza, nenhuma linha teria sido escrita 

sobre o processo, possivelmente dificultando a compreensão, ou até mesmo a 

adoção do realizado por parte de eventuais gestores que venham a suceder a atual 

equipe. 

6.1.4 Sobre as alterações na programação 

Apesar de a programação não ter sido executada conforme o planejado 

(Tabela 9) – havia a perspectiva de uma etapa intermediária com o grupo de 

trabalho responsável pela elaboração do plano de manejo, a qual foi cancelada – 

acredita-se que foi propiciada a plena participação dos interessados nos momentos 

adequados, e o processo seguiu seu curso normal, a despeito de os valores terem 

sido construídos apenas após a finalização da elaboração do mapa estratégico. 

Tabela 9 – Planejamento prévio de encontros para a elaboração do mapa estratégico 

O quê Quando  

Oficinas Núcleos de Base e Conselho 
Deliberativo ASAREAL 

22-26/jan/2015 (Primeiro Encontro dos Núcleos 
de Base da REAL) 

Oficina GT Plano de Manejo Janeiro de 2015 (reunião extraordinária do 
Grupo de Trabalho) 

1ª Oficina Conselho Deliberativo REAL Março de 2015 (durante reunião ordinária) 

2ª Oficina Conselho Deliberativo REAL Maio-junho de 2015 (reunião extraordinária 
para a finalização do mapeamento estratégico) 

6.1.5 Participação dos envolvidos 

A definição e mapeamento dos objetivos estratégicos contou com significativa 

ausência de representantes das instituições governamentais, o que pode prejudicar 

a execução dos objetivos propostos. Entretanto, a maciça e constante presença e 

participação dos representantes comunitários indicam um alinhamento verdadeiro 

entre o proposto e o necessário, sobretudo na perspectiva dos beneficiários. Ainda 

assim, se faz necessário o envolvimento dos demais membros do conselho 

deliberativo da REAL para a pactuação definitiva do mapa estratégico, sobretudo na 

definição de indicadores e metas. 

Em nenhum momento percebeu-se resistência por parte dos conselheiros, 

ainda que no processo de avaliação das oficinas alguns demonstrassem certa 

dificuldade na compreensão dos objetivos e aplicação do trabalho realizado. Atribui-

se a isso a confiança que os conselheiros depositam na equipe gestora, associado à 

dificuldade inerente de pessoas que têm, e procuram manter, uma vida simples e 

objetiva – que, quando muito, planejam hoje o que farão daqui há seis meses, e 
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vivem de aproveitar o que a vida lhes oferece hoje35 – em adotar práticas mais 

estruturadas de planejamento a médio e longo prazo. 

6.1.6 Sobre o emprego das analogias visuais 

As analogias visuais foram consideradas extremamente oportunas por aqueles 

que tomaram conhecimento delas, pela facilidade com que se transmite a 

mensagem e a função de cada um dos elementos do mapa. Sobretudo no trabalho 

com populações tradicionais, mas de maneira geral, é importante encontrar 

referenciais simbólicos que ajudem a explicar o propósito de uma nova ferramenta, e 

o conjunto estrela-guia (a missão); os morros que vão nos dando novas visões de 

futuro, a árvore que estratifica objetivos estratégicos numa lógica de insumos e 

produtos (desde as suas raízes até os seus frutos e contribuições para o ambiente 

ao seu redor), os valores como os passos, a forma de caminhar, a marca que 

nossas pegadas deixam parecem construir uma visão robusta sobre o BSC e o 

propósito de cada elemento deste. 

 

6.2 Sobre o resultado do trabalho 

O resultado foi avaliado pelos envolvidos36, sobretudo a equipe gestora, em 

especial o analista Pablo Saldo – responsável pela condução dos trabalhos – como 

extremamente satisfatório, tendo em vista o alcance do objetivo de ter-se o mapa 

estratégico como guia para a elaboração do plano de manejo da Resex Liberdade. A 

elaboração do mapa permitiu uma consolidação e uniformização de visão entre 

todos os envolvidos na gestão, desde os mais direta e fortemente envolvidos – 

ICMBio e ASAREAL – como os parceiros eventuais e a primeira equipe de 

elaboração do plano de manejo, que o utilizou o conteúdo do mapa para a 

elaboração das perguntas orientadoras iniciais.  

6.2.1 Validação dos resultados 

Como dito anteriormente, até o final do ano o mapa deve sofrer algum 

processo de revisão e validação, sobretudo devido à baixa participação de 

instituições governamentais na elaboração dos objetivos estratégicos, o que deve 

ocorrer numa próxima reunião do Conselho Deliberativo da Resex. Também uma 

devolutiva aos Núcleos de Base Comunitária está prevista para dezembro de 2015. 

                                            

35
 O ribeirinho dificilmente estoca alguma coisa: o jantar da noite é pescado no final da tarde, o 

almoço de amanhã é caçado na madrugada, a farinha é produzida na medida da sua necessidade 

urgente de dinheiro ou de comida. 

36
 Apesar de não descrito neste trabalho, cada etapa dele foi, qualiquantitativamente, avaliada 

pelos participantes, com a utilização de gráficos de radar que deram pontuação a aspectos do 

processo como duração, metodologia, compreensão e resultados, bem como rodadas finais de 

avaliação onde todos puderam fazer suas observações sobre o processo. 
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6.2.2 Possíveis alterações identificadas  

Já ao longo da finalização deste documento identificou-se a possibilidade de 

refinamentos e complementações no mapa: por exemplo, que a perspectiva 

Aprendizado poderia – como visto em outros mapas estratégicos – explicitar mais 

detalhadamente as necessidades de novos conhecimentos a serem internalizados 

na gestão, tanto por parte do ICMBio quanto da ASAREAL. Também alguns 

objetivos estratégicos talvez possam ser transferidos de perspectiva ou fracionados, 

como, por exemplo “Favorecer a pesquisa científica”, que pode ser encarado como 

um processo necessário, mas que foi visto como algo estratégico na perspectiva do 

“Ambiente e Sociedade”, devido a uma percepção do grupo de que este é – mais do 

que um processo necessário ao desenvolvimento da gestão – um serviço que a 

REAL tem a prestar a comunidade científica: ser um espaço privilegiado para a 

realização de pesquisas. Também o objetivo “Educação diferenciada: produção de 

material didático e capacitação de professores”, possa ser desmembrado em dois, 

levado o aspecto de produção de material didático e capacitação de professores 

para a perspectiva dos “Processos”. A própria visão de futuro definida se apresenta 

como uma síntese de um conjunto de objetivos estratégicos, o que pode ensejar sua 

redução, ou mantê-la tal como está, de maneira a evidenciar os aspectos do mapa 

mais relacionados com os beneficiários. Face a isto, evidencia-se a necessidade de 

validação e revisão do mapa elaborado. 

 

6.3 Continuidade no processo de estruturação do planejamento estratégico 

Outra etapa importante, a ser realizada posteriormente, é a definição de 

indicadores e metas, para que o modelo proposto possa ser monitorado. Espera-se 

dedicar-se a este aspecto como um fechamento da etapa diagnóstica do plano de 

manejo, já como uma ferramenta de proposição para os programas de 

sustentabilidade ambiental e socioeconômica. O planejado é que o grupo de trabalho 

responsável pela elaboração do plano de manejo estabeleça os indicadores, e que 

as metas sejam formuladas pelo conselho Deliberativo. 

6.4 Sobre a adoção da gestão para resultados e do método aqui relatado em 

outras unidades de conservação 

Por fim, conclui-se este trabalho com a reflexão da pertinência da adoção da 

gestão para resultados, e do método de elaboração do mapa estratégico aqui 

descrito e analisado. 

6.4.1 Gestão para resultados no ICMBio 

A despeito das dificuldades de se fazer gestão com as condições que são 

dadas aos gestores de unidades de conservação federais – poucos servidores 

(sobretudo de apoio à gestão), excesso de atribuições, pouco ou nenhum apoio das 

instâncias hierarquicamente superiores, falta ou excesso de diretrizes institucionais, 

presença marcante de traços de patrimonialismo e personalismo advindo destas 
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mesmas condições citadas – a gestão para resultados, o emprego do balanced 

scoreboard, como são propostos pelo Ciclo de Formação em Gestão para resultados 

– bem como outros aspectos trabalhados na capacitação, como o mapeamento de 

processos e a autoavaliação nos moldes do GESPUBLICA – parecem ser uma 

grande oportunidade de superação de algumas destas mesmas condições, seja 

diretamente, seja apontando caminhos para superá-las. A efetiva adoção na base do 

sistema (as unidades de conservação e outras descentralizadas), parece, está ligada 

a dois aspectos: a equipe gestora encontrar tempo e demais condições para a sua 

elaboração e implementação; e adotar por livre escolha o modelo, uma vez que, 

apesar do estímulo à adoção, os mecanismos institucionais – referindo-se aqui ao 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ainda não 

internalizaram, por si, o modelo proposto e ainda em desenvolvimento. O aparente 

abandono do Sistema “Integrado” de Gestão Estratégica como ferramenta de 

planejamento e monitoramento, a ausência de módulos particulares, onde as 

unidades possam inserir seus indicadores e metas, não auxiliam na promoção da 

gestão para resultados, antes pelo contrário, dão a entender que a instituição, a 

despeito dos esforços que vem realizando no sentido da sua adoção, não considera 

a gestão para resultados tão estratégica a ponto de adotá-la universalmente em 

todas as escalas de gestão, sequer na hierarquia mais alta. 

6.4.2 Replicação do método em outras unidades de conservação 

Analisando o aqui descrito e realizado, percebe-se que muito pouco difere, na 

essência, de trabalhos similares, descritos, sobretudo nas edições passadas do 

Ciclo de Formação em Gestão para Resultados. De particular, identifica-se o 

emprego em uma reserva extrativista, com forte envolvimento, na gestão de sua 

população tradicional beneficiária, e o momento de gestão: no início da elaboração 

de seu plano de manejo. Sobre essas duas particularidades, conclui-se que, sim, o 

BSC pode ser adotado por reservas extrativistas, desde que considerados as 

particularidades da população tradicional envolvida, e algumas ferramentas aqui 

descritas, como a “sonhação” e a adoção de analogias visuais que comuniquem a 

esta população tradicional37, podem vir a facilitar a adoção da gestão para 

resultados. E, sim, o BSC pode ser adotado por unidades de conservação que 

estejam no início da elaboração do seu plano de manejo. Aliás, sobre este aspecto, 

parece ser este o momento mais adequado de iniciar-se a sua adoção, pela série de 

justificativas já apresentadas ao longo deste texto. 

  

                                            

37
 Apesar de as analogias visuais empregadas, da árvore, dos morros e dos caminhos sejam 

universais, possivelmente em uma Resex marinha ou costeira outras analogias tenham maior impacto 

e eficácia com a população tradicional beneficiária. 
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Uma última ressalva: sendo este um trabalho em desenvolvimento, e sendo 

este documento expressão deste momento, em que pouco foi realizado e muito 

ainda há que se fazer para poder dizer-se que a Reserva Extrativista Riozinho da 

Liberdade trabalha na lógica da gestão para resultados a partir do método BSC, que 

sejam acolhidas com cautela todas as análises e conclusões aqui expostas. Que 

num futuro próximo possamos retornar ao tema, apresentando o processo como um 

todo, inicialmente finalizado e em andamento, para daí sim, podermos tirar 

conclusões, e fazermos sugestões de forma mais apropriada e consistente. 
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8 Apêndices 

8.1 Mapas estratégicos do ICMBio e de unidades de conservação 

  

 
Figura 11 – Mapas estratégicos do ICMBio de 2013 até 2016 
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Figura 12 – mapa estratégico da Reserva Biológica das Perobas/PR

38
 

 
Figura 13 – mapa estratégico da Reserva Biológica do Lago Piratuba/AP

39
 

                                            

38
 Fonte: De Giovanni, 2013, pág 21. 

39
 Pinha, 2014, pág 37.  
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8.2 Exemplo de indicadores e metas 

Tabela 10 – Indicadores e metas do mapa estratégico  

da Reserva Biológica do Lago Piratuba/AP
40

 

 

 

 

                                            

40
 Pinha, 2014, págs 39 e 40. 
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