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RESUMO 
 
 
 

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

para o monitoramento da execução do primeiro ano de vigência dos planejamentos 

estratégicos (2014 – 2018) voltados para resultados do Parque Nacional da Serra do 

Cipó e Área de Proteção Ambiental Morro da Pedreira, realizado pelos servidores. 

Tem por objetivo contribuir com a consolidação da integração da gestão das duas 

unidades e com a melhoria dos planejamentos, visando o trabalho em equipe nas 

atividades finalísticas. Foram realizadas duas Oficinas de Trabalho: em agosto de 

2014, onde foi validada pela equipe a proposta de integração dos planejamentos 

estratégicos das UC (Planejamento Estratégico da Gestão Integrada Cipó-Pedreira); 

e a outra em março de 2015, a fim de monitorar a execução de 2014 do 

Planejamento da Gestão Integrada Cipó-Pedreira. Para essas Oficinas foram 

preparadas informações analíticas sobre os planejamentos para propiciar a reflexão 

em grupo, e após, a documentação das intervenções aplicadas (registro escrito e 

visual). A metodologia foi desenvolvida para estimular a participação de todos os 

servidores na avaliação dos resultados alcançados e na análise crítica sobre o 

desempenho das unidades. Tendo em vista o contexto de grandes mudanças nos 

últimos anos, o trabalho resultou em adequações do planejamento e 

estabelecimento de objetivos e ações prioritárias para a realização em curto prazo 

(execução em um ano) e com equipe reduzida. Nessa conjuntura, uma liderança 

assertiva, com interesse em realizar gestão participativa interna e externa, e focada 

no desenvolvimento da equipe para a geração de resultados práticos, torna-se 

essencial para a efetiva consolidação das unidades perante a sociedade, 

principalmente a local e regional. 

 

Palavras-chave:  Planejamento estratégico. Monitoramento. Servidores. Oficina de 

Trabalho. Liderança.  
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Tema 
 

O Monitoramento do Planejamento Estratégico 2014-2018 da Gestão 

Integrada Cipó-Pedreira (GI Cipó-Pedreira) consiste na avaliação dos resultados no 

primeiro ano de vigência (2014) dos planejamentos estratégicos voltados para 

resultados do Parque Nacional da Serra do Cipó (PNSCi) e Área de Proteção 

Ambiental Morro da Pedreira (APAMP); no estabelecimento de prioridades de 

atuação para os anos de 2014 e 2015; e na realização de adequações dos 

planejamentos com vistas ao planejamento integrado das duas unidades. 

Como será explicado posteriormente, a APA Morro da Pedreira e o Parque 

Nacional da Serra do Cipó possuem um acordo de gestão integrada que foi 

denominado Gestão Integrada Cipó-Pedreira. 

A servidora Roberta Freitas foi removida para a APA Morro da Pedreira em 

julho de 2014 para coordenar o monitoramento dos Planejamentos Estratégicos das 

unidades e ser a responsável pela Área Temática de Administração da GI Cipó-

Pedreira, portanto este trabalho aplicativo atende tanto ao requisito de avaliação da 

Formação em Gestão para Resultados como à necessidade do serviço. 

 

1.2  Unidades de Aplicação  

 

1.2.1 Caracterização e Breve Histórico das Unidades  

O Parque Nacional da Serra do Cipó foi criado em 1984, com 31.617,80 

hectares.  O Decreto de criação da unidade não estabelece os alvos de 

conservação, mas para a elaboração do Diagnóstico do Plano de Manejo (PM) foram 

elencadas como objetivos mais evidentes, a proteção: da bacia do rio Cipó, um dos 

principais afluentes do rio das Velhas; das nascentes e sub-bacias dos rios São 

Francisco e Doce; da expressiva área de campos rupestres; e propiciar a visitação, 

lazer e recreação de forma ordenada, voltados à sensibilização e educação 

ambiental (ICMBio, 2009). 

Os municípios, na porção central de Minas Gerais, abrangidos pela unidade 

de conservação são: Jaboticatubas, Santana do Riacho, Morro do Pilar e Itambé do 

Mato Dentro. 
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O primeiro marco de proteção da área do Parque foi a publicação da Lei 

Estadual 6.605 de 14 de julho de 1975, que autorizava a criação do Parque Estadual 

da Serra do Cipó, com área de 27.600 hectares, incluindo partes dos municípios de 

Santana do Riacho, Jaboticatubas e Conceição do Mato Dentro. Esse Parque não 

chegou a ser implementado, mas algumas articulações ocorreram, até que em 1981 

uma comissão foi instituída pelo IBDF, então vinculado ao Ministério da Agricultura 

para estudar a viabilidade de criar um Parque Nacional. Com a federalização da 

unidade decidida, a comissão passou a ter a tarefa de adquirir amigavelmente a 

maior quantidade possível das terras que comporiam a unidade de conservação 

(ICMBio, 2009). 

O Plano de Manejo do Parque traz a afirmativa de que praticamente toda a 

área da UC já foi antropizada no passado, afetada por uma combinação de fogo, 

desmatamento, pastoreio e cultivo (ICMBio, 2009). Apesar disso, a diversidade 

biológica, geológica e de paisagens determinam grande relevância à UC.  

A APA Morro da Pedreira (APAMP) foi criada em 1990, com área de 97.168 

hectares, abrangendo os municípios mineiros de Itabira, Itambé do Mato Dentro, 

Jaboticatubas, Morro do Pilar, Nova União, Santana do Riacho e Taquaraçú de 

Minas e tem como objetivos principais contribuir para o ordenamento da ocupação 

do solo, assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais, proteger a 

diversidade biológica e favorecer a proteção do Parque Nacional da Serra do Cipó 

(ICMBio, 2014). 

A criação da APA foi resultado de um forte movimento social, liderado por 

montanhistas e espeleólogos, que teve seu marco em 1989 com o “Abraço ao Morro 

da Pedreira” (Figura 1), que pediam a proteção do maciço calcário Morro da Pedreira 

contra a mineração (ICMBio, 2009). 
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Figura 01 – Movimento que redundou na criação da AP A Morro da Pedreira. Foto: Arquivo 
ICMBio. 
 

A abrangência das unidades de conservação está representada na Figura 02, 

totalizando uma área aproximada de 128 mil hectares, abrangendo os biomas 

Cerrado, Mata Atlântica e o complexo vegetacional Campos Rupestres. 
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Figura 02 – Mapa de localização da APA Morro da Ped reira (linha roxa) e Parque Nacional da 
Serra do Cipó (linha verde). Fonte: Arquivo ICMBio.  
 

Morro da Pedreira (Figura 03) é um frondoso afloramento de rocha meta-

calcário que possui algumas cavernas e sítios arqueológicos. Localiza-se no Distrito 
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da Serra do Cipó, em Santana do Riacho. Atualmente é um campo de escalada de 

renome nacional e internacional.  

 

 

Figura 03 - Morro da Pedreira, que deu nome à APA. Foto: José Geraldo Araújo, 15/06/2010. 
 

O campo rupestre (Figura 04), nas palavras de Burle Marx (1950), “é o jardim 

do Brasil”. Trata-se de um complexo vegetacional adaptado a um solo de origem 

quartzítica, raso, frágil e muito ácido. A vegetação é predominantemente herbácea 

com ocorrência de árvores e arbustos esparsos, encontrada predominantemente em 

altitudes de 900 a 1.000 metros. ICMBio, (2009, Encarte 3, p. 144) ressalta que  

de acordo com a Lista Vermelha das Espécies Ameaçadas de 
Extinção da Flora de Minas Gerais, cerca de dois terços das 590 
espécies listadas são de campos rupestres (Mendonça e Lins, 2000). 
Esta concentração nos campos rupestres se deve, em parte, à 
distribuição efetivamente restrita de muitas espécies, que caracteriza 
de imediato, de acordo com a teoria conservacionista, elevada 
susceptibilidade aos fatores que podem levar à extinção (Primack e 
Rodrigues, 2001). 
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Figura 04 – Campo rupestre no Parque Nacional da Se rra do Cipó. Foto: Everton Alves, 
fevereiro/2009. 
 

1.2.2 Estrutura 

 

1.2.2.1 Equipe 

A lotação de servidores públicos federais no Parque Nacional da Serra do 

Cipó e na APA Morro da Pedreira têm sido muito variável. No Plano de Manejo 

consta que naquela ocasião, a equipe era composta por 16 servidores, sendo 12 do 

Parque e quatro da APA, incluindo os dois chefes. A equipe era formada, em sua 

maioria, por técnicos de nível médio originários das diversas instituições quando da 

formação do IBAMA, e cinco analistas ambientais aprovados no primeiro concurso 

público da instituição de 2002 (ICMBio, 2009). 

Já no momento da publicação das Normas de Execução nº. 1 e 2, a equipe 

era constituída por 11 servidores, incluindo os chefes, e atualmente, a equipe possui 

nove servidores (incluindo os chefes). Esse decréscimo se deve a aposentadorias e 

remoções, sem que houvesse contrapartidas demandadas pelas chefias. 

Da equipe do PM (16) somente quatro permanecem nas unidades, e dois 

desses servidores estão lotados no Parque Nacional da Serra do Cipó e/ou na 

APAMP há mais de 25 anos.  

O Parque possui em seu quadro atual mais um servidor, que está em licença 

para cursar doutorado, e a APA possui mais dois analistas ambientais, sendo que 
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um deles está em exercício como chefe de outra UC, e o outro se encontra em 

licença sem remuneração.  

Um fato relevante, é que pela primeira vez na história das unidades, a APA 

possui mais servidores que o Parque, no entanto, quatro não possuem lotação na 

APA ou Parque, o que pode representar instabilidade quanto ao período de 

permanência. 

A equipe total é de 54 pessoas, mas 28 são brigadistas de prevenção e 

combate a incêndios florestais que atuam temporariamente entre os meses de junho 

a novembro (Quadro 01). 

 

Quadro 01- Equipe atual da GI Cipó-Pedreira.  

Vínculo APAMP PNSCi APA e Parque 

Analista Ambiental 5 3 

Técnico Ambiental 1 

Servidor Municipal 1 

Terceirizado 15 

Estagiária (nível médio) 1   

Brigadista (junho-novembro) 28 
 

Os funcionários terceirizados são responsáveis pelo atendimento aos 

visitantes; limpeza e conservação das estruturas físicas e trilhas; conservação dos 

bens; e vigilância patrimonial. A estagiária auxilia nas atividades da área 

administração e de protocolo de documentos e o servidor municipal executa tarefas 

de apoio ao uso público do Parque (confecção e instalação de placas de sinalização) 

e de prevenção e combate a incêndios florestais. O número de terceirizados é 

pequeno em relação à necessidade. 

A chefia da APA é representada por um cargo comissionado DAS 101.1 e do 

Parque por DAS 101.2.  

Logo após a criação da APA, um dos servidores do Parque1 assumiu a chefia 

da nova UC, mas em algum momento que não se sabe precisar, a APA perdeu o 

cargo de chefia e após 2003 o chefe do Parque respondeu também pelo expediente 

da APA, até que em 2008 o ICMBio obteve dotação de cargos e realizou algumas 

                                                      
1 Na ocasião havia 2 servidores no Parque. 
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reestruturações de DAS para nomear chefes em Reservas Extrativistas (RESEX) e 

APA.  

Além dos DAS, a GI Cipó-Pedreira possui duas FG1, ocupadas pelos 

responsáveis pelas Áreas Temáticas de Administração e de Incêndios Florestais.  

 

1.2.2.2 Infraestrutura e Equipamentos 

Toda a estrutura de apoio, seja de infraestrutura, equipamentos ou contratos 

é compartilhada pelas duas unidades. 

A sede das UC localiza-se no interior do PNSCi que geograficamente está no 

município de Jaboticatubas, mas por conta da maior proximidade com o Distrito 

Serra do Cipó (antigo Cardeal Mota), o reconhecimento geral é de que a 

administração funciona a partir do município de Santana do Riacho, inclusive o 

calendário anual de feriados considerado pela gestão é o de Santana.  

Os prédios da administração foram construídos antes da criação da APAMP e 

a estrutura divide espaço com a recepção de visitantes da Portaria Areias e com um 

Alojamento para pesquisadores.  

Apesar de o Instituto, então IBAMA, já possuir estrutura na área do Parque, 

de acordo com o servidor Paulo Sérgio Avelar2, a APAMP funcionou por alguns anos 

em estrutura independente da do Parque. 

A recepção de visitantes no Retiro funciona até o momento em uma casa de 

apoio, mas encontra-se em construção uma portaria3. A outra casa de apoio está 

situada no Alto Palácio e também tem estrutura para alojar pesquisadores.  

Todas essas estruturas funcionais encontram-se há muitos anos sem reforma 

e há certa dificuldade de acessar recursos via suprimento de fundos4 para aquisição 

de materiais de conservação que poderiam ser utilizados em pequenas obras 

executados pelos oficiais de manutenção. 

A frota em operação é constituída por nove veículos oficiais, mas em função 

do uso constante e não observância das manutenções periódicas, eles 

                                                      
2 O servidor está lotado na APAMP desde sua criação e antes fazia parte do quadro do PNSCi. 
3 Obra realizada no interior do Parque obtida como condicionante para o DER reformar a rodovia 
MG010. 
4 O último recurso obtido via suprimento de fundos foi em meados de 2013. Os servidores 
remanescentes nas unidades não possuem os cartões corporativos destinados a esse fim. Buscando 
resolver o problema, a responsável pela Área Administrativa solicitou a emissão de cartões para 
alguns servidores em maio de 2015. 
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frequentemente são colocados para consertos mecânicos que, via de regra, 

representa um custo alto para a administração. 

Há sistema de radiocomunicação com boa cobertura das regiões limítrofes do 

Parque, mas como não existe vigilância dos bens patrimoniais nas localidades mais 

distantes da sede administrativa, em julho de 2014 ocorreu o roubo de uma das 

estações que interliga o sistema de rádio. 

 

1.2.2.3 Contratos de serviços 

Como o funcionamento da APAMP e do PNSCi ocorrem a partir da mesma 

base administrativa, elas compartilham também todos os contratos. São oito 

contratos vigentes, sendo que quatro são de terceirização de mão de obra (Quadro 

02). O contrato para fornecimento de energia elétrica, com a CEMIG; e de telefonia, 

com a OI Telemar, são administrados em conjunto com a UAAF Atibaia. Os demais, 

de abastecimento e manutenção de viaturas e equipamentos estacionários, com a 

MAXIFROTA; de aquisição de suprimentos, com a BRSUPPLY; e de fornecimento 

de internet, com a Embratel são gerenciados pelo ICMBio Sede. 

 

Quadro 02 – Atividades dos funcionários terceirizad os, conforme contratos em vigência. 

Serviço: Vigilância  Limpeza  Controle de acesso  Manutenção  
Nº terceirizados  4 4 4 3 

 
Da qualidade dos contratos, merece destaque o de internet que recebe 

críticas constantes dos servidores do ICMBio em geral, já que oferece baixa 

capacidade de transmissão de dados. Há expectativa (mas sem previsão) que a 

Embratel, através da OI Velox, passe a fornecer a internet através de fibra óptica. A 

articulação para esse fim está sendo realizada pelo ICMBio Sede, mas a aprovação 

financeira resultou de uma série de reclamações documentadas pelos chefes 

anteriores do Parque, que em 2014 foram sistematizados em um processo 

administrativo que solicita providências urgentes no sentido de impedir que a gestão 

das unidades sofra maiores prejuízos em virtude do tempo perdido dos servidores 

nos trabalhos que demandam uso da internet, como os sistemas operacionais 

SISBIO, SCDP, SIGE, e SGDOC. 
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1.2.3 Contextualização Regional 

As unidades localizam-se na porção sul da Serra do Espinhaço, em região 

estratégica para a conservação da natureza: na transição entre dois dos biomas 

mais ameaçados do país, o Cerrado e a Mata Atlântica; e no divisor das bacias 

hidrográficas dos rios São Francisco e Doce (ICMBio, 2009). 

Essa região da Serra do Espinhaço foi reconhecida pela UNESCO em 2005 

com a criação de Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço (RBSE), declarando a 

significância como o “berçário das águas”. A Reserva inclui 11 unidades de 

conservação de proteção integral, sendo duas federais (PARNA Serra do Cipó e 

PARNA das Sempre Vivas) (ICMBio, 2009).  

O Parque Nacional da Serra do Cipó é uma das nove unidades de 

conservação abrangidas pela APA Morro da Pedreira, mas é o mais representativo 

em termos de área (Quadro 03).  

 

Quadro 03 – Unidades de conservação na APA Morro da  Pedreira. 

UC Esfera Município 
APA do Rio Picão Municipal  Morro do Pilar 
Floresta Municipal do Rio Picão Municipal  Morro do Pilar 
MONA do Pico do Breu Municipal Santana do Riacho 
Parque Municipal da Tapera Municipal Santana do Riacho 
Parque Municipal do Alto Rio Tanque Municipal Itabira 
RPPN Alto Palácio Estadual  Santana do Riacho 
RPPN Aves Gerais Estadual  Morro do Pilar 
RPPN Mata da Cachoeira Federal Santana do Riacho 

 
Além das unidades de conservação, a APAMP possui a Zona de Vida 

Silvestre (ZVS), que compreende áreas de campos rupestres e o “Morro da 

Pedreira”, que estão regidas por rigorosos regramentos ambientais para o uso e 

ocupação do solo (Figura 08) (ICMBio, 2014). 

As principais ameaças à integridade ambiental das UC elencadas no 

Diagnóstico do PM foram: “desmatamento para abastecimento local de lenha e, 

principalmente, para abastecimento de carvão para a indústria siderúrgica; retirada 

de candeia; plantio de braquiária para formação de pastagens; incêndios provocados 

por queimadas sem controle, usadas num manejo desordenado de pastagens e, 

mais raramente, de áreas de plantio; parcelamento desordenado do solo associado 

ao crescimento da atividade turística; promoção da Estrada Real como programa de 

governo, sem a devida contrapartida em infraestrutura; outorga de água para 
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irrigação sem o devido embasamento em estudos ou sua retirada sem a devida 

outorga; uso de agrotóxicos em excesso e sem as devidas precauções; pesca 

predatória no Rio Cipó a jusante da APA, inclusive com uso de redes de malha fina, 

explosivos e gás; intervenções em APP para construções, parcelamento do solo, 

plantio, balneários; retirada ilegal de plantas nativas para comercialização, sobretudo 

orquídeas e bromélias” (ICMBio, 2009). 

Essas ameaças continuam atuais, mas vale ênfase no parcelamento do solo, 

pois a partir do projeto de desenvolvimento regional do “Vetor Norte” da região 

metropolitana de Belo Horizonte, a Serra do Cipó vem sendo mais demandada por 

empreendimentos de condomínios residenciais e de chácaras. A partir de 2009, 

após a construção da Linha Verde, projeto do governo estadual que facilitou o 

acesso entre Belo Horizonte e o aeroporto Internacional Tancredo Neves, a região 

da Serra do Cipó se tornou mais atrativa para os habitantes da região metropolitana 

de Belo Horizonte, em especial em feriados (BRAGA, 2011). O Resumo Executivo 

do Plano de Manejo do Parque também discorre sobre a preferencia dos moradores 

da região metropolitana de Belo Horizonte pela Serra do Cipó (ICMBio, 2009, 

Resumo Executivo, p. 14) 

A escassez de opções de lazer ao ar livre na região metropolitana de 
Belo Horizonte, com 4 milhões de habitantes, gera uma visitação ávida 
na região. Desde os anos 90, multidões da ordem de 15 a 20 mil 
pessoas se dirigem em um único dia à vertente oeste da Serra, nos 
grandes feriados. E em qualquer dos lugarejos falta infra-estrutura 
adequada – sanitária, energética, turística, administrativa, médica e 
policial para tamanho afluxo de pessoas, que tem reflexos também na 
cultura e na estrutura fundiária locais. A pressão do turismo 
desordenado sobre os vilarejos da vertente leste é mais recente, e 
como sempre ocorre, também é uma oportunidade de fixação das 
pessoas frente ao forte êxodo rural. 
 

Um dos focos de atenção da gestão das unidades, especialmente da APAMP, 

deve ser a pressão de urbanização. Recentemente, a Câmara de Vereadores de 

Santana do Riacho aprovou o Projeto de Lei 739/2015 que propõe a expansão 

urbana do município, sem ter havido nenhuma consulta ou negociação prévia, mas 

que por forte pressão das lideranças locais, de maneira especial as do distrito da 

Serra do Cipó através do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente 

(CODEMA), foi vetado pelo Prefeito. Há um grupo de trabalho no âmbito do 

CODEMA elaborando uma nova proposta de zoneamento do município, e a APA 

possui representação atuante nesse grupo.  
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A chamada “Serra do Cipó”, segundo Braga (2011, p. 71) é um território 

composto por aspectos físicos, históricos e culturais, com a “sobreposição da área 

da sub-bacia do Rio Cipó; os registros históricos sobre a região; a formação política 

dos municípios; a geologia e o relevo; as vias de acesso; a vegetação; as UC 

(PNSCi, APAMP e a RBSE); as questões turísticas que envolvem a visitação, a 

pressão e a organização dos municípios em circuitos e o eixo da Estrada Real”. O 

autor identifica 20 municípios como figurantes na abrangência da Serra do Cipó, 

sendo que Santana do Riacho e Jaboticatubas compõem a área principal (Figura 

05).  

De acordo com ICMBio, (2009, Resumo Executivo, p. 17)  

O que todos estes municípios têm em comum, em especial nas áreas 
que circundam ou compõem o Parque, é uma forte vocação para o 
turismo em contato com a natureza, em alguns mais aproveitada, em 
outros ainda por aproveitar, mas em todos os casos carente de 
investimentos para que a atividade se dê de forma sustentável. 

 

 

Figura 05 – Região da Serra do Cipó, conforme delim itação de BRAGA (2011). 
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As pessoas identificam a Serra do Cipó como o Parque e não como a região. 

É muito comum haver contatos telefônicos para o ICMBio local com 

questionamentos sobre os atrativos que na verdade se localizam na APAMP ou na 

região como um todo. Essa confusão se intensifica porque a principal localidade 

turística da região é um Distrito denominado Serra do Cipó, do município de Santana 

do Riacho. É no Distrito da Serra do Cipó que se existem a maioria das estruturas de 

serviços aos visitantes, como pousadas e restaurantes. 

O interesse pela Serra do Cipó se refletiu na visitação ao Parque Nacional, 

que vem demonstrando grande incremento, conforme item 1.2.5.5 deste trabalho. O 

turismo, apesar de ter sido identificado como uma das ameaças pelo PM, configura 

uma possibilidade de geração de significância das unidades de conservação para a 

sociedade, mas carece de atenção do poder público em ordenar o uso e ocupação 

da região e de melhorar a infraestrutura do Parque para que possa aliar a 

conservação dos atributos ambientais com a recreação, e por conseguinte o 

desenvolvimento econômico e social da região. 

 

1.2.4 Breve Histórico da Gestão das Unidades 

Adotou-se como referência histórica o trabalho aplicativo final do Ciclo de 

Formação em Gestão para Resultados apresentado pelos analistas ambientais 

Rossana E. Santana e Júlio R. da Silva em 2013, que tiveram como objeto de estudo 

e de aplicações das práticas as mesmas unidades de aplicação que este trabalho. 

Também foi considerada a vivência institucional da servidora Roberta Freitas. 

Silva e Santana (em fase elaboração) descrevem o ambiente de intervenção 

como:  

O fato é que até 2011 prevaleceu um modelo burocrático de gestão 
com resquícios patrimonialistas. Era visível, por exemplo, a falta de 
comunicação entre os servidores, a desconexão entre áreas de 
trabalho (coordenações). Além disso, havia uma indefinição de papéis 
que permitia, por um lado, o comportamento de servidores que se 
tornaram tarefeiros, ou seja, simples cumpridores de ordens do chefe 
e, por outro lado, servidores que se envolviam com atividades 
pontuais, para as quais possuíam mais afinidade, porém desconexas, 
pautadas mais pelo seu interesse individual e sem ponderar se estas 
vinham ao encontro dos verdadeiros objetivos fins da unidade de 
conservação. Não raramente os resultados ficavam à mercê do acaso. 
(2013, p. 10) 
 
Alguns exemplos e características do ambiente de trabalho no Parque 
e APA: 
• Histórico de Processos Administrativos Disciplinares (PAD’s) 
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• Equipes com relações de desconfiança 
• Acusações da sociedade sobre abuso de autoridade, abuso de 

poder e mau uso do patrimônio público 
• Relação de poder do agente público muito forte no trato com a 

sociedade, com prevalência do mecanismo de comando e controle 
para lidar com problemas externos ao Parque e a APA 

• Resistência à uniformização de procedimentos: cada um faz da 
forma que quiser  

• Hábito de não fazer registro dos conhecimentos gerados, ou seja, 
não há gestão documental. E com isso o conhecimento gerado ao 
longo de anos é sempre perdido na saída e entrada de novas 
chefias e novos servidores 

• Servidores alheios às diretrizes institucionais: alguns não acessam 
ao e-mail institucional 

Neste cenário, o nível de organização das atividades da área meio 
consumia muita energia, tempo e recurso prejudicando a execução 
das atividades finalísticas. 
(2013, p. 11) 
 
Assim, muitas atividades da área meio ficavam sob a responsabilidade 
quase que exclusiva do chefe, seja gerenciando, seja ele mesmo 
executando, sobrecarregando-o e desviando-o do seu papel de gestor.  
(2013, p. 12) 
 

Como já mencionado, a equipe das unidades foi inicialmente formada por 

servidores de nível médio que foram redistribuídos de diversos órgãos extintos e 

formaram o IBAMA. Até que em 2002 houve o primeiro concurso público para cargo 

de nível superior e nessa ocasião as UC receberam quatro analistas ambientais 

(ICMBio, 2009). 

Considerando que o Plano de Ação Emergencial (PAE) do Parque foi 

elaborado em 1994 e que a elaboração dos Planos de Manejo das unidades ocorreu 

entre 2005 e 2008, fica evidente a ausência de cultura de planejamento, 

ocasionando resultados “à mercê do acaso”, como apontam Silva e Santana (em 

fase elaboração).  

A política de planejamento no IBAMA se restringia à elaboração de Planos 

Operativos Anuais (POA), que eram documentos quantitativos que serviam mais 

para especificar necessidades de recursos por parte das unidades descentralizadas, 

do que efetivamente para planejar ações e/ou estratégias. 

Em 2007 o IBAMA é dividido, sendo criado o Instituto Chico Mendes 

(ICMBio)5 redistribuindo automaticamente todos os servidores lotados em UC para a 

nova autarquia.  

Em contraponto às atribuições do IBAMA, o ICMBio possui limitação territorial 

                                                      
5 Lei 11.516, de 28 de agosto de 2007. 
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para sua atuação, especialmente no que concerne ao poder de polícia ambiental, 

contudo tem a finalidade de gerir as unidades de conservação federais, o que 

significa mais do que realizar a fiscalização ambiental. Portanto, a criação do ICMBio 

obrigou os servidores a uma mudança de postura frente à sociedade. 

Em 2008 a APA voltou a ter um chefe, que foi nomeado dentre os servidores 

lotados na unidade, sendo substituído em 2009 por um servidor vindo de Brasília – 

“vetor de mudanças 1”.  

Em 2009, o ambiente organizacional ainda era apegado à gestão burocrática 

e patrimonialista, com servidores experientes com a lida na região mas enraizados 

no “mecanismo de comando e controle” e às vezes até alvos de “acusações da 

sociedade sobre abuso de autoridade, abuso de poder e mau uso do patrimônio 

público.” (SILVA e SANTANA, em fase elaboração). 

O novo chefe da APA passou por sua vez, a assumir uma posição de 

construção da identidade da unidade, e de implementação de uma gestão territorial 

e não focada somente à proteção do Parque6, propondo um discurso socioambiental 

e de fortalecimento social. Isso fica evidente quando em 2009 se opta pela 

continuidade da elaboração do planejamento e zoneamento da APAMP priorizando a 

participação da sociedade, como elucida ICMBio (2014, p. 3) 

É importante ressaltar que a APA constitui-se em uma categoria de 
unidade de conservação de uso sustentável em que coexistem 
atividades socioeconômicas urbanas, rurais e áreas privadas, públicas 
e de interesse para preservação. Assim, a construção do seu 
planejamento de gestão para conservação e uso dos ecossistemas 
relevantes deve dialogar com os interesses sociais e ambientais 
visando o sucesso de sua implantação. Tudo isto reforça a 
necessidade de participação social no processo de elaboração do 
Plano de Manejo da APA Morro da Pedreira. 
 

Sabe-se que os servidores das unidades visitavam as comunidades 

basicamente para atender denúncias, todavia, a partir de 2009 iniciou-se o 

movimento de visitar as localidades com a finalidade de orientar, esclarecer, e 

conhecer os lugares e as pessoas. Os servidores que vivenciaram essa experiência 

relatam que houve resistência tanto dos demais servidores, que não estavam 

acostumados com essa prática, como dos próprios cidadãos que estavam 

condicionados ao “comando e controle”. Essa nova prática lentamente refletiria na 

forma de recepção também daqueles servidores que anteriormente exerciam o 

                                                      
6 A APA era reconhecida como a zona de amortecimento do Parque e não como uma unidade de 
conservação. 



27 
 

 

poder prioritariamente enquanto fiscal. 

Até que em 2011 foi elaborado o primeiro planejamento operacional integrado 

das duas unidades e de forma participativa, buscando alinhamento com o 

planejamento estratégico do ICMBio. A experiência da implementação desse 

planejamento é relatada por Silva e Santana (em fase de elaboração) 

 
No decorrer de 2011 e 2012, ao se implementar o planejamento 
elaborado, verificou-se que questões culturais eram entraves à 
implementação de mudanças. Portanto, uma proposta de 
planejamento para as unidades deve considerar questões como 
“verdades”, “princípios” ou “valores” que balizam o comportamento das 
pessoas e as tornam resistentes às mudanças quando estas não se 
ajustam ao seu modo de entender a realidade. 
(2013, p. 11) 
 

A maior parte dos servidores em 2011 tinham mais de 15 anos de trabalho no 

Parque (ICMBio, 2009), e somadas às tantas mudanças dos anos anteriores, é 

possível inferir que a implantação do planejamento tenha abalado a cultura 

organizacional e afetado a conduta das pessoas, apegadas à rotina, gerando 

resistência a mudanças. Algumas, mais receptivas e até colaborativas às mudanças 

e outras com sentimento de insatisfação, talvez com a impressão de que suas 

histórias de trabalho estivessem sendo desconsideradas/desrespeitadas. 

Importante mencionar que a proposta do planejamento se deu ao mesmo 

tempo em que os Conselhos Consultivos das unidades estavam voltando a 

funcionar, após quase dois anos de paralisação; em que ocorreu a troca de chefia do 

Parque – “vetor de mudanças 2”; e em que houve grande conquista da APA na 

gestão participativa focada no planejamento e zoneamento da UC. Portanto, 2011 

configura-se como um ano de grandes transformações na gestão, o que certamente 

refletiria nos comportamentos das pessoas.  

O fato é que entre 2011 e 2013 a gestão das unidades partiu do modelo 

patrimonialista para um modelo mais participativo, tanto em ambiente interno como 

externo, e focado em resultados para os cidadãos, buscando também aproximar as 

duas unidades para integrar suas ações para além do compartilhamento da estrutura 

física.  

Em 2013, como mais uma etapa dos “Novos Tempos” a equipe passa a 

estabelecer procedimentos, através da modelagem dos processos da área meio 

(administrativa) do PNSCi e da APAMP. O estabelecimento de processos 

representaria mais um choque para a cultura organizacional, já que os 
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procedimentos acordados refletiriam diretamente na percepção da sociedade local 

sobre o “mau uso do patrimônio público”7. Sobre a aplicação dos novos 

procedimentos, Silva e Santana (em fase de elaboração) explicam e ressaltam o 

papel dos chefes 

Foram assumidos compromissos e iniciados processos que precisam 
ser exercitados pela equipe, mas também referendados continuamente 
pelos chefes das unidades. Ficou evidenciado o papel fundamental 
dos chefes na implementação dos processos conforme a modelagem 
construída, acompanhando, incentivando, insistindo e cobrando da 
equipe. Ou seja, se o chefe não “abraçar a causa”, poderá 
comprometer a efetividade do trabalho realizado. 
(2013, p. 48) 

 
Além disso, em 2013 ocorre a elaboração dos planejamentos estratégicos das 

unidades, e é inaugurado o novo formato das operações de fiscalização - “Boa 

Vizinhança”.  

No início de 2014, para consolidar as mudanças, são publicadas as Normas 

de Execução 01 e 02 que estabelecem o acordo de gestão integrada das unidades 

(Gestão Integrada Cipó-Pedreira). Entretanto, também nos primeiros meses de 2014 

ocorre nova troca das chefias das unidades, além da saída de alguns servidores que 

tiveram grande relevância no processo de mudanças. Essas modificações na equipe 

passam a representar instabilidade, pois caberia aos novos chefes darem 

continuidade ou não ao árduo trabalho de organização realizado, especialmente 

desde 2011.  

Em agosto de 2014 foi realizado o primeiro Giro do PDCA dos planejamentos 

estratégicos das unidades, conforme descreve o item 1.2.5.8, que validou uma 

proposta de Planejamento Estratégico da Gestão Integrada Cipó-Pedreira e permitiu 

aos novos chefes a pactuação com a equipe das ações prioritárias do planejamento 

para execução em 2014. 

Em outubro/2014, ocorreu o maior incêndio florestal desde a criação das 

unidades8, mas a demonstração de fragilidade da gestão9 acirrou alguns conflitos de 

equipe. Não foi propiciado o envolvimento dos servidores em uma estratégia mais 

organizada de funcionamento da logística envolvida no combate ao fogo, o que 

ocasionou um grande desgaste físico e emocional dos servidores, brigadistas e 

                                                      
7 Termo usado por Silva e Santana, em elaboração, 2013, p.11. 
8 Conforme descrito no PPCI – Plano de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais do PNSCi e 
APAMP elaborado em 2015 para tratar de estratégias de prevenção e combate aos incêndios 
florestais. 
9 Relato pessoal da servidora Roberta Freitas, por conta de ter vivenciado o momento. 
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funcionários terceirizados. Aconteceu em novembro, uma Reunião de Equipe para 

avaliação do incêndio, mas o grupo não chegou a um consenso sobre o que 

representou o evento na visão pessoal dos servidores.  

Em função da operação do combate ao incêndio, a partir de outubro voltaram 

a ocorrer problemas relacionados à área meio que há muito não ocorria devido o 

cumprimento dos processos mapeados. Questões como: escalas de trabalho de 

terceirizados considerando o grande número de folgas geradas pelo trabalho 

ininterrupto no combate ao fogo; problemas de gerenciamento de frota relacionados 

ao descontrole da movimentação das viaturas, à manutenção mecânica e dívidas em 

postos de combustíveis; e dívidas em supermercados e em casas de materiais de 

construção. As pendências administrativas se estenderam até abril de 2015, mas o 

acúmulo de banco de horas dos servidores10 e desconsideração do processo de 

gestão de veículos oficiais permanecem até hoje11. Como destacou Silva e Santana 

(em fase elaboração, p. 48), os processos precisam “referendados continuamente 

pelos chefes das unidades”, se a chefia “não ‘abraçar a causa’ poderá comprometer 

a efetividade do trabalho realizado”. 

O ano de 2015 iniciou-se com esse cenário de “ressaca” de 2014 e com a 

concretização da ausência de mais dois analistas ambientais do Parque, sem 

perspectiva de substituição.  

 
 

1.2.5 Instrumentos de Gestão 

 

1.2.5.1 Planos de Manejo 

Os Encartes 1, 2 e 3 dos Planos de Manejo (PM) da APAMP e do PNSCi 

foram elaborados em conjunto, entre 2005 e 2008. Esse compartilhamento ocorreu 

por se tratarem de unidades de conservação federais que na época já eram 

administradas a partir da mesma base administrativa; por estarem localizadas na 

mesma região geográfica; e porque dentre os principais objetivos de criação da APA 

Morro da Pedreira está a proteção do Parque Nacional da Serra do Cipó (ICMBio, 

2009). 
                                                      
10 A Portaria nº 339, de 24/08/2012 publicada no Boletim de Serviço nº 34/2012 regula a escala de 
trabalho dos servidores do PNSCi e APAMP e estabelece sistema de banco de horas devido a 
plantões em fins de semana e feriados. 
11 Na reunião de equipe de março/2015 a da gestão da frota foi repassada da Área Administrativa 
para outro analista ambiental enquanto assessoria às chefias. Em julho foi apresentada uma proposta 
de reorganização do Processo, mas não foi consolidada. 
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Os Encartes 4 são individuais devido às especificidades de cada unidade, 

pois correspondem ao planejamento e zoneamento das unidades. 

Houve a publicação do PM completo do Parque em 2009 e por consequência, 

dos três primeiros encartes do Plano de Manejo da APA, mas o Encarte 4 do PM da 

APA, somente foi publicado em junho de 2014.  A construção do planejamento e 

zoneamento da APA ocorreu no período de 2011 a 2013, com ênfase no 

planejamento participativo das comunidades locais. 

As figuras 06 a 08 representam os zoneamentos das unidades. Vale destaque 

às Zonas Primitiva (ZPR) e Intangível (ZIN) do Parque Nacional, que abrangem 93% 

da unidade e na APAMP, a Zona de Vida Silvestre (ZVS) 12 em cerca de 50% de 

sua extensão. As áreas passíveis de uso facilitado restringe-se a 2% do território do 

Parque e esse zoneamento contemplou “locais de visitação já consagrados e trilhas 

já existentes, que podem ser favorecidos por uma maior diversificação de roteiros e 

de formas de utilização, com ênfase na interpretação ambiental.” (ICMBio, 2009, p. 

10 – Encarte 4). 

A proposta de Zona de Amortecimento do Parque corresponde ao território da 

APA Morro da Pedreira, excetuando as áreas urbanas e de “vocações urbanas dos 

municípios”. 

A ZVS da APA “é destinada prioritariamente à salvaguarda da biota nativa, 

para garantia da reprodução das espécies, proteção do frágil habitat de espécies 

raras, endêmicas, em perigo ou ameaçadas de extinção” (ICMBio, 2014, p. 42). 

Passados cinco anos13 da publicação do Plano de Manejo do Parque há 

algumas propostas de alterações do zoneamento, como da Zona Intangível no 

percurso da “Travessia Farofa de Cima – Braúnas”, que inclusive já foi objeto de 

Recomendação do Conselho Consultivo em setembro de 2014, contudo não há 

articulação atual da gestão no sentido de atualizar o Plano. 

                                                      
12 A Zona de Vida Silvestre (ZVS) foi estabelecida pelo Decreto de criação da APA e sua abrangência 
e normatização foram definidas pelo Encarte 4 do Plano de Manejo da unidade que foi publicado em 
2014. 
13 De acordo com o Roteiro Metodológico de Planejamento de PARNA, REBIO e ESEC, "A 
implementação de um Plano de Manejo ocorrerá em um horizonte temporal de até cinco anos, 
devendo pelo menos no final do segundo ano, serem iniciados os levantamentos que subsidiarão 
o conteúdo do Plano de Manejo em suas sucessivas revisões.” [...] “Assim, o Chefe da UC estará 
sempre apoiado em um instrumento de planejamento atualizado.” (IBAMA, 2002) 
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Figura 06 - Porcentagem da área do Parque Nacional da Serra do Cipó abrangida por cada 
zona. ICMBio (2009). ZIN = Zona Intangível; ZPR = Zona Primitiva; ZRE = Zona de Recuperação; 
ZUE = Zona de Uso Extensivo; ZUI = Zona de Uso Intensivo; ZES = Zona de Uso Especial; ZHC = 
Zona Histórico-Cultural; ZUC = Zona de Uso Conflitante; ZOT = Zona de Ocupação Temporária.  
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Figura 07 - Mapa geral do zoneamento do Parque Naci onal da Serra do Cipó. (ICMBio, 2009) 
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Figura 08 - Mapa geral do zoneamento da APA Morro d a Pedreira. (ICMBio, 2014) 
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1.2.5.2 Conselhos Consultivos e Gestão Participativ a 

Os Conselhos Consultivos das UC foram criados em 2004 e atualmente estão 

em pleno funcionamento, desempenhando papel relevante na gestão. Antes de 2011 

funcionava apenas um Conselho para as duas unidades, sendo que nos anos de 

2009 e 2010 o Conselho ficou inoperante.  

Servidores que acompanharam o período da paralisação do Conselho, que 

ocorreu em meados de 2008, relatam que o motivo pode ter sido a ocorrência de 

discordâncias com os conselheiros na elaboração do planejamento e zoneamento do 

Plano de Manejo do Parque.  

Contudo, compreendendo a relevância do Conselho para a gestão das UC, as 

articulações foram retomadas com as diversas instâncias, até que em dezembro de 

2010 por meio de uma plenária, houve a deliberação de que passariam a funcionar 

dois Conselhos independentes, sendo: Conselho Consultivo da Área de Proteção 

Ambiental Morro da Pedreira (CONPEDREIRA) e Conselho Consultivo do Parque 

Nacional da Serra do Cipó (CONCIPO) e foi realizada a votação para definição dos 

conselheiros.   

Além de atuar no fortalecimento do Conselho frente à gestão das unidades, a 

gestão participativa tem acontecido através da participação dos servidores das UC 

como conselheiros e/ou representantes em diversos fóruns regionais que tratam do 

desenvolvimento socioambiental, como: Circuito da Serra do Cipó; CODEMA e 

COMTUR de Santana do Riacho e Jaboticatubas; Fórum de Desenvolvimento 

Regional; Comitê de Bacia Hidrográfica – CBH Rio das Velhas e Sub-Comitê do Rio 

Cipó; e Conselho Consultivo do Parque Estadual da Serra do Intendente. A 

participação nesses fóruns tem possibilitado a colaboração na elaboração de 

políticas públicas locais, como Plano Diretor e Plano de Saneamento Básico dos 

municípios, inclusive negociando para que haja consonância com o zoneamento da 

APA Morro da Pedreira. Reuniões com prefeitos, entidades e com comunidades 

locais têm ocorrido desde meados de 2014 para a divulgação do zoneamento da 

APAMP.  

Reuniões em comunidades locais vêm ocorrendo com maior frequência desde 

2012. Neste ano, foram realizadas 30 reuniões nas principais localidades dos sete 

municípios que compõem a APA Morro da Pedreira, com o objetivo de aproximar 

gestores da APA e comunidades e discutir o processo de elaboração do Encarte 4 

do PM da UC. Cerca de 600 moradores participaram desses encontros (ICMBio, 
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2014). Dessa forma, tem-se buscado que a presença institucional na grande região 

das unidades ocorra de forma afirmativa, com objetivo de buscar na sociedade a 

parceria para a solução de problemas. 

O meio de comunicação com a sociedade para a divulgação de questões 

mais relevantes relacionadas à gestão das unidades é o Boletim Informativo Mensal, 

que é encaminhado por meio de mensagem eletrônica para aproximadamente 1.500 

pessoas. Sendo os Conselhos Consultivos os principais públicos-alvo. A publicação 

do Boletim ocorre desde 2013, mas houve descontinuidade entre novembro/2014 e 

março/2015, em função de não terem sido envidados esforços das chefias na 

priorização da atividade14.  

Internamente, os servidores têm se esforçado e provocado as chefias para a 

tentativa de uma gestão mais participativa. As principais iniciativas são: reuniões 

mensais de equipe; reuniões trimestrais com os terceirizados; agenda compartilhada 

e integrada de escalas e compromissos (acesso virtual e em formato de folha 

flipchart afixada na administração); base de dados e documentos compartilhada via 

rede de computadores; e transmissão de e-mails para todo o grupo sempre que há 

participação em reuniões externas e em casos de interesse geral para a gestão. Um 

forte símbolo dessa gestão participativa é a existência de uma mesa redonda 

disposta na sala da recepção da administração das unidades, que serve para 

atendimento dos usuários e reuniões de trabalho. Diz-se que trata-se de uma 

“tentativa de gestão participativa”, pois é uma iniciativa que depende muito do 

interesse e disposição das chefias em criar momentos propícios para discussões 

com toda equipe e/ou com sub-grupos, e em dividir com a equipe a tomada de 

decisões, ou mesmo em informar sobre tomadas de decisões diretas das chefias. 

Atualmente não são todos os assuntos impactantes da gestão que são levados à 

discussão do grupo.  

 

 

 

 

 

                                                      
14 A “paralisação” da elaboração e publicação do Boletim Informativo coincidiu com a remoção de um 
dos servidores responsáveis pela execução da atividade. Com a saída da servidora, a chefia não se 
posicionou sobre a manutenção da tarefa e divisão da atribuição para o restante da equipe. 
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1.2.5.3 Proteção 

A Proteção das unidades é representada pela fiscalização e prevenção e 

combate a incêndios florestais.  

A fiscalização tem uma carga histórica negativa na região, inclusive de 

acusações da sociedade sobre abuso de autoridade. (SILVA e SANTANA, em fase 

de elaboração). Essa atividade ocorria principalmente em feriados e para 

atendimento de denúncias prioritariamente na área da APA Morro da Pedreira, já no 

interior do PNSCi as ações eram esporádicas e sem rotina estabelecida (ICMBio, 

2009), o que gerava conflitos entre os servidores das unidades a respeito de 

entendimento da legislação e procedimentos.  

Antes da criação do Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio), em 2007, os servidores do IBAMA eram responsáveis pela 

fiscalização de todas as áreas e quaisquer tipologias de infrações ambientais15. 

Após 2007 os fiscais lotados nas unidades tiveram que se adaptar à restrição da 

competência de atuação, focada na proteção das UC16. 

Não há procedimento estabelecido para o monitoramento ambiental das 

unidades. 

Desde 2013 a equipe possui um calendário de ações fiscalizatórias 

direcionadas para os limites imediatos do Parque e em áreas da APA, com a 

característica de marcar presença institucional; de orientação dos proprietários e 

comunitários sobre o uso do fogo para evitar ocorrências de incêndios florestais; e 

para atendimento de denúncias. E, após a publicação do Encarte 4 do Plano de 

Manejo da APAMP, foram priorizadas atividades de divulgação do zoneamento da 

unidade e fiscalização da ZVS. Essas ações foram batizadas de “Operação Boa 

Vizinhança”.  

As principais ameaças no interior do Parque são: incêndios florestais e 

presença de gado. A ocorrência de gado no interior do Parque não é comparável ao 

que havia em 2004, quando foram retiradas da UC cerca de 2.000 animais (ICMBio, 

2009).   

                                                      
15 Conforme Novo Código Florestal, Lei nº 12.651/2012, e a LC nº 140/2011 que restringiu a 
competência para a fiscalização do IBAMA com o objetivo de fortalecer os órgãos do SISNAMA.  
16 Conforme Lei nº 11.526/2007 que cria o ICMBio e a IN ICMBio nº 06/2009 que estabelece 
procedimentos de apuração de infrações ambientais que afetem as unidades de conservação 
federais. 
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O fogo é historicamente a maior ameaça às UC. A primeira brigada de 

prevenção e combate a incêndios florestais foi contratada em 2000. Em outubro de 

2014 houve o maior incêndio desde a criação das unidades17, queimando quase 

15.000 hectares (7.052 ha no Parque e 7.382 ha na APA), com duração ininterrupta 

de 10 dias. Para 2015 há maior risco de ocorrência de incêndios na área interna do 

Parque mais próxima da administração das UC em função do grande acúmulo de 

combustível, com vegetação dominante de capins braquiária e meloso. Então, como 

prevenção, em junho/2015 foi realizada a primeira queima controlada no interior do 

Parque Nacional, em aproximadamente 50 hectares, como “Projeto Piloto”, seguindo 

o conceito de Manejo Integrado do Fogo (MIF), conforme ilustra a figura 09. Esse 

trabalho foi subsidiado e aprovado pela Coordenação de Emergências Ambientais 

(COEM) do ICMBio 18. 

 

Figura 09 – Área submetida ao Projeto Piloto de Man ejo Integrado do Fogo na trilha principal 
do Vale do Mascates do PNSCi. Foto: Roberta Freitas , 17 de junho de 2015.  

 

 

 

                                                      
17 Conforme descrito no PPCI – Plano de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais do PNSCi e 
APAMP elaborado em 2015 para tratar de estratégias de prevenção e combate aos incêndios 
florestais. 
18 PPCI – Plano de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais do PNSCi e APAMP elaborado em 
2015 para tratar de estratégias de prevenção e combate aos incêndios florestais. 
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1.2.5.4 Consolidação Territorial 

As áreas de domínio público dentro dos limites da APAMP referem-se a 

glebas de dimensões insignificantes, adquiridas pelo IBAMA no processo de 

aquisição de terras para o Parque Nacional, mas que não foram incluídas nos limites 

da unidade.  

Aproximadamente 80% da área do Parque Nacional da Serra do Cipó já foram 

adquiridas. Sendo que cerca de 40% antes mesmo de a UC ter sido criada. 

Atualmente a região denominada Bocaina ou Retiro é a de maior conflito nesse 

sentido, com a permanência de quatro famílias residentes. A Procuradoria da 

República em Minas Gerais - Ministério Público Federal (MPF) Recomendação n° 

82/2013 aconselha ao ICMBio que não proceda a retirada das pessoas idosas do 

local.  O Retiro fica no Distrito da Serra do Cipó, aonde também se localiza a sede 

das UC e reside a maior parte das pessoas, e seus descendentes, que saíram do 

Parque por conta da regularização fundiária (ICMBio, 2009).  

 

Figura 10 – Estrutura Fundiária do PNSCi, em 2008. Os números no mapa são representação 
das propriedades mapeadas no interior da UC. (ICMBi o, 2009) 



39 
 

 

1.2.5.5 Visitação  

Alguns dos principais atrativos da Serra do Cipó estão localizados no interior 

da APA Morro da Pedreira, em áreas privadas, são eles: Circuito de Travessia da 

Lapinha a Cachoeira do Tabuleiro19; cachoeiras Véu da Noiva e Grande; cachoeiras 

da Serra Morena; balneários no rio Parauninha; e Morro da Pedreira; além do 

Parque Nacional. 

A abertura oficial do Parque à visitação, mesmo que de forma precária, se deu 

após a elaboração do Plano de Ação Emergencial (PAE)20 em 1994. Em 1998 foi 

inaugurado o Centro de Visitantes e a Portaria Areias. Houve taxa de visitação 

durante um período, mas no início de 2012 a equipe gestora cancelou a cobrança, 

uma vez que a unidade não oferecia nenhum serviço além do franqueamento de 

áreas da unidade para a visitação. 

A visitação no Parque Nacional da Serra do Cipó é prevista no planejamento 

do PM para as zonas de uso extensivo (ZUE), Zona de Uso Especial (ZES) e de uso 

intensivo (ZUI). Se assim considerado, essas zonas somadas totalizam menos de 

2% da área da unidade. (Figura 6).  

No PM do Parque são previstas instalações de infraestruturas que permitiriam 

receber mais visitantes e melhorar o atendimento e proteção da UC. O Plano de 

Prioridades de Estruturas de Uso Público foi elaborado em 2014 visando aplicar 

recursos de compensação ambiental ou outros financiamentos e prevê: calçamento 

de parte da trilha principal do Vale do Mascates; pontes; banheiros e pontos de 

apoio nos atrativos; passarelas, etc. 

Os principais atrativos da unidade são as cachoeiras da Farofa, Capão dos 

Palmitos, Andorinhas e Gavião; e o Cânion das Bandeirinhas. São duas trilhas 

principais: uma no vale do Córrego Mascates e a outra no vale do Bocaina, sendo 

que os pontos mais distantes ficam a 12 quilômetros das Portarias do Retiro ou 

Areias. As trilhas principais podem ser percorridas a pé ou de bicicleta e atualmente 

há uma trilha preferencial para o “turismo equestre” que liga as Portarias a um ponto 

próximo à Cachoeira da Farofa. O turismo equestre está sendo operado como um 

                                                      
19 A Lapinha da Serra é um Distrito do município Santana do Riacho. A cachoeira do Tabuleiro foi 
classificada como a 3ª mais alta do Brasil e se localiza no Parque Estadual da Serra do Intendente, 
no município de Conceição do Mato Dentro. A APAMP é contigua ao Parque Estadual. 
 
20 Considerado como o primeiro instrumento de planejamento do PNSCI. O objetivo do documento foi 
identificar ações urgentes para a gestão da unidade. 
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Projeto Piloto, e a operação e monitoramento da trilha é compartilhada com a 

Associação Amigos da Serra.  

De acordo com Pacheco (2012, p. 20), em uma análise do perfil dos visitantes 

do Parque, 67% são oriundos de Belo Horizonte e 12% da Região Metropolitana da 

capital e ainda que apenas 1% dos visitantes provém da região da Serra do Cipó.  

O número de visitantes dobrou entre os anos 2007 e 2014, de acordo com a 

Figura 11 e a Tabela 01, o que pode ser sido impulsionado pelas obras de 

infraestruturas na região metropolitana de Belo Horizonte citadas no item 1.2.3 deste 

trabalho. 

 

 
Figura 11 - Visitação anual de 2002 a 2008 no Parqu e Nacional da Serra do Cipó. (ICMBio, 2009) 
O número de visitantes não pagantes (idosos, crianças até 7 anos e moradores dos municípios que compõem o Parque) 
passou a ser computado em maio de 2005; o número de não pagantes apurado em 2005 foi acrescido da média mensal do ano 
multiplicada por 4 (correspondente a uma estimativa dos 4 primeiros meses). Em 2008, quando foi fechado este levantamento, 
só estavam disponíveis os números até agosto. A barra amarela corresponde a uma projeção, baseada na média histórica dos 
meses de setembro a dezembro, da quantidade provável de visitantes até o final do ano. Uma estimativa do número de 
visitantes que deixaram de vir ao Parque em decorrência de três movimentos grevistas ocorridos no período foi obtida pela 
multiplicação do número de dias em que o Parque esteve fechado pela média de visitantes por dia do ano. Os rótulos acima 
das barras indicam a soma de todas estas categorias; os rótulos nas barras verdes indicam o total de visitantes pagantes 
efetivamente registrado para cada ano.  
 
 
Tabela 01 – Número de visitantes do Parque Nacional  da Serra do Cipó de 2010 a junho de 
2015. Dados: Arquivo do Parque Nacional da Serra do  Cipó.   

Ano: 2010 2011 2012 2013 2014 2015** 
Portaria Areias 12.117 * 17.821 19.277 23.649 18.796 
Portaria Retiro * * 4.912 5.637 1.200 6.437 
Total 12.117 0 22.733 24.914 24.849 25.233 

*dados não sistematizados 

** considerado o fluxo de janeiro a junho/2015 
 

Em 2014, apesar das expectativas do Ministério do Turismo e Ministério do 

Meio Ambiente, com relação ao ano da Copa do Mundo de Futebol da FIFA no 
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Brasil21, houve um suave decréscimo do número total de visitantes comparado a 

2013, o que pode ser sido causado pela alteração do calendário de férias escolares, 

mas houve um grande aumento para o período específico de 2014 com relação a 

2013. 

Quadro 04 – Número de visitantes em 2013 e 2014 no período da Copa do Mundo FIFA de 2014. 
Dados: Arquivo do Parque Nacional da Serra do Cipó.   

Total de Visitantes - período da COPA 
12 a 30 de junho  01 a 10 de julho  

2013 992 1743 
2014 488 968 

 

O baixo número de entradas pela Portaria do Retiro em 2014 se deve à 

interdição do acesso, que ocorreu entre fevereiro/2014 e fevereiro/2015, visando a 

segurança dos usuários, devido às obras de calçamento e drenagem da via de 

acesso e da construção de um novo prédio para comportar a portaria.  

Essas obras na Portaria do Retiro resultaram de aplicação de recursos como 

condicionante ambiental do Departamento de Estradas de Rodagem/MG (DER) 

sugeridas pelo ICMBio no âmbito de processo de licenciamento da reforma da 

rodovia MG010. Ainda nesse pacote de intervenções, está prevista a implantação 

calçamento de parte da trilha principal do Vale do Mascates até as proximidades da 

cachoeira da Farofa, conforme prevê o Plano de Prioridades de Estruturas de Uso 

Público. 

 

1.2.5.6 Pesquisa 

O PNSCi está entre as UC federais com mais pesquisas autorizadas por meio 

do SISBIO e é participante do Programa de Monitoramento da Biodiversidade22 do 

ICMBio. O Programa de Pesquisa da unidade, previsto no Plano de Manejo não foi 

implementado, por isso não há direcionamento do conhecimento dos pesquisadores 

à gestão da unidade.  

O Parque disponibiliza estrutura para alojamento (com 30 leitos) e de 

laboratório para uso dos pesquisadores na Portaria Areias e de alojamento (com seis 

leitos) na Casa do Alto Palácio.  
                                                      
21 O Governo Federal esperava que Copa do Mundo de Futebol de 2014 incrementasse a procura de 
turistas estrangeiros ao Brasil, o que acarretaria em crescimento do setor de turismo, e que deveria 
ocorrer aumento na visitação dos Parques Nacionais. 
 
22 O Programa de Monitoramento da Biodiversidade tem por objetivo avaliar a efetividade das 
unidades de conservação na conservação da biodiversidade. 
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1.2.5.7 Gestão Integrada 

A Gestão Integrada Cipó-Pedreira (GI Cipó-Pedreira) foi instituída através da 

Norma de Execução Nº 01, de 21/02/2014 e envolve o Parque Nacional da Serra do 

Cipó e a Área de Proteção Ambiental Morro da Pedreira. Trata-se de um acordo de 

gestão entre as chefias das duas unidades de conservação23.  

A proposta da GI Cipó-Pedreira baseou-se no modelo implantado pela APA 

de Guapimirim e ESEC da Guanabara, em 200924, que denomina como “Gabinete” o 

lócus para as chefias das unidades e estrutura a divisão funcional estabelecendo as 

atribuições finalísticas em “Núcleos”. Em janeiro/201325, o ICMBio autorizou o 

“estabelecimento de ‘áreas temáticas’ de trabalho como subdivisões nas unidades 

organizacionais do Instituto.”  

Sendo assim, a Norma de Execução Nº 02, de 21/02/2014 estabelece a 

estrutura organizacional da gestão da GI Cipó-Pedreira, dividindo os setores em 

“Áreas Temáticas” (AT) e destacando um servidor como Responsável técnico e 

operacional de cada Área, que são: Administração; Gestão Socioambiental; 

Proteção; Incêndios Florestais; Pesquisa, Manejo e Conservação; Uso Público; e 

Consolidação Territorial. Na formalização da GI Cipó-Pedreira não existiu a 

especificação das atribuições das chefias, como ocorreu na GI APA de Guapimirim e 

ESEC da Guanabara. 

As razões consideradas para atuação em Gestão Integrada foram: 1) O 

Parque Nacional da Serra do Cipó está contido nos limites da APA Morro da 

Pedreira; 2) as duas unidades são geridas a partir da mesma base administrativa e 

utilizam os mesmos contratos de serviços e equipamentos; 3) dentre os objetos de 

criação da APA está a preservação do Parque; e 4) as comunidades locais e as 

instituições que atuam na região são comuns às duas UC. A integração da gestão 

das unidades também visa atender aos princípios de eficiência, eficácia e efetividade 

da gestão pública e otimizar os recursos humanos, financeiros e materiais para 

realizar as atividades propostas para as unidades de conservação. 

A APA Morro da Pedreira foi criada seis anos após o Parque Nacional da 

Serra do Cipó e por cerca de cinco anos foi gerida em sede administrativa 

                                                      
23 Devido às mudanças das chefias das unidades, a Norma de Execução 01 foi convalidada em julho 
de 2014. 
24 Portaria nº 01, de 05/10/2009, publicado no Boletim Interno do ICMBio nº 10-A de 20/10/2009, institui o 
Regimento Interno APA de Guapimirim e ESEC da Guanabara. 
25 Portaria nº 139, de 03/01/2013, publicado no Boletim Interno do ICMBio nº 01 de 04/01/2013. 
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independente do Parque26. Sabe-se que entre 2003 e 2008 houve apenas uma 

chefia para as duas UC, na carga do chefe do PNSCi, e como os Conselhos 

Consultivos das unidades foram criados por Portarias com numerações consecutivas 

e no mesmo dia de 2004, apreende-se que esse processo foi realizado em conjunto, 

assim como a elaboração dos Planos de Manejo, entre os anos de 2005 e 2008.  

A gestão integrada foi prevista pelo artigo 26 da Lei Nº 9.985/2.000 - Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), mas não há norma 

própria de regulamentação do assunto. No Decreto Nº 7.515, de 8 de julho de 2011, 

que estabelece a Estrutura Regimental do ICMBio, não consta previsão sobre 

unidades organizacionais em gestão integrada. 

Em agosto de 2014, a The Nature Conservancy (TNC), através de uma 

Cooperação Técnica com o ICMBio, desenvolveu um estudo e proposição sobre 

estrutura de governança institucional para a gestão das unidades de conservação 

federais. O trabalho foi coordenado pela Coordenação de Planejamento da Diretoria 

de Planejamento (COPLAN/DIPLAN). Esse trabalho revelou, no relatório 

denominado “Caracterização dos Arranjos Institucionais e Modelos de Gestão” que 

somente o Presidente da República poderia criar estruturas administrativas dos 

órgãos da administração pública, mediante Decreto. Assim sendo, as experiências 

de Gestão Integrada formalizadas como Núcleos de Gestão Integrada não estariam 

de acordo com a legalidade, mas daí veio o Decreto Nº 7.515/2011 que confere, no 

artigo 28, autonomia ao Presidente do Instituto para instalar bases avançadas fixas 

ou móveis, em caráter transitório ou permanente, em qualquer unidade da 

federação, para consecução de seus objetivos. 

Nesse trabalho da TNC (2014, p. 44), a DIPLAN definiu Gestão Integrada 

como “Unidade organizacional descentralizada criada na modalidade BASE do 

ICMBio, com equipe comum, assume gestão de duas ou mais Unidades de 

Conservação.”  

A TNC identificou 36 experiências de algum tipo de parceria na gestão das 

unidades de conservação federais, sendo mais comum o compartilhamento das 

sedes das unidades, o que não caracteriza a integração das gestões, mas pode 

significar algum apoio mútuo entre as UC.  

                                                      
26 Informações obtidas informalmente com o analista ambiental Paulo Sérgio C. Avelar, lotado na 
APAMP desde sua criação. 
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Na GI Cipó-Pedreira, a integração foi um processo iniciado pelo 

compartilhamento da infraestrutura e equipamentos; depois entre 2011 e 2013 

passou-se a dividir as tarefas relacionadas à área administrativa das unidades27, e 

em 2014 a partir do trabalho de monitoramento dos planejamentos estratégicos das 

unidades, está-se partindo para a integração de todos os processos finalísticos com 

vistas ao atingimento dos objetivos específicos das unidades baseados na 

identidade e vocação de cada uma. 

 

1.2.5.8 Primeiro Giro do PDCA dos Planejamentos Est ratégicos 

2014-2018 da APA Morro da Pedreira e do Parque Naci onal 

da Serra do Cipó 

A elaboração dos Planejamentos Estratégicos (2014-2018) voltados para 

resultados ocorreu em 2013, sendo o do APA no processo participativo da confecção 

do Encarte 4 do Plano de Manejo  e o do Parque com a participação das equipes 

das duas unidades. Os Mapas Estratégicos que nortearam os planejamentos são 

demonstrados pelas Figuras 12 e 13. 

 

 

                                                      
27 Formalizado pela a Norma de Execução 02/2014. 

Figura 12 – Mapa Estratégico 2014-2018 da APA Morro  da Pedreira. 



45 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13 – Mapa Estratégico 2014-2018 do Parque Na cional da Serra do Cipó. 
 
 

O monitoramento dos planejamentos estratégicos das unidades se iniciou em 

agosto de 2014, correspondendo ao primeiro Giro do PDCA. Em março de 2015, 

contando com as orientações metodológicas e teóricas do Ciclo de Formação em 

Gestão para Resultados, foi realizado o segundo Giro. 

O primeiro Giro do PDCA do Planejamento Estratégico (2014-2018) das 

unidades ocorreu num contexto de mudanças das chefias, saída de alguns 

servidores e chegada de outros, fazendo-se necessário divulgar o planejamento 

anteriormente elaborado e desenvolver nos novos chefes a mobilização para 

execução do que foi planejado para as unidades sem a participação deles, partindo 

da premissa de que “ninguém se compromete com o raciocínio do outro”28 e torná-

los coordenadores da execução das ações que eles ajudariam a definir como 

prioritárias para suas gestões. 

                                                      
28 Frase muito usada pela instrutora Cleani Marques durante o Ciclo de Formação em Gestão para 
Resultados, turma III. 
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Apesar das muitas mudanças, a equipe mostrava-se ansiosa em conhecer o 

nível de execução do planejamento estratégico até àquele momento.  

Essa fase foi desenvolvida por duas analistas ambientais, sendo uma delas, a 

chefe da APA Morro da Pedreira, e a outra, a servidora Roberta Freitas. 

Foi necessário conhecer a fundo os planejamentos existentes, pois as 

facilitadoras não haviam participado da construção dos mesmos. Os materiais de 

estudo foram o Resumo Executivo do Planejamento Estratégico 2014-2018 da 

APAMP e do PNSCi (ANEXO 4) e as planilhas de organização de ações por áreas 

temáticas. Esses materiais foram organizados pelos ex-servidores das UC, Rossana 

E. Santana e Júlio R. da Silva. 

No momento preparatório, que teve duração aproximada de 20 dias, as 

facilitadoras realizaram análises, compilações e propostas de integração dos 

planejamentos estratégicos elaborados pelas duas unidades. Também foram 

organizadas para a Oficina de Trabalho, as informações sobre as atividades de 

rotina elencadas pela equipe durante a elaboração dos planejamentos e as novas 

demandas, não previstas pelos planejamentos, para possível inserção e priorização. 

Ao tomar conhecimento do “Universo do Planejamento”, com quase 180 

ações, somadas as duas unidades, as facilitadoras tiveram que decidir qual caminho 

seguir: ou trabalhar individualmente os planejamentos das unidades, ou integrá-los. 

Optou-se pela integração, e após a conciliação, o “universo” passou para 137 ações 

(Figura 14). Essa proposta seria submetida à validação na Oficina de Trabalho. 

 

Figura 14 – Universo do Planejamento analisado.  
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Além da integração no nível das ações, um modelo de Mapa Estratégico para 

a Gestão Integrada Cipó-Pedreira foi proposto à equipe. Foi construído um “Mapa 

Estratégico intuitivo” (Figura 15), pois as facilitadoras não conheciam bem a 

metodologia Balanced Score Card (BSC) naquela ocasião. Essa indicação também 

passaria por validação na Oficina. 

Figura 15 – Mapa Estratégico 2014-2018 (intuitivo) da GI Cipó-Pedreira. 
 

Devido à necessidade de dar foco às ações com prazos de execução mais 

próximos, foram selecionadas aquelas com data de início entre 2013 e 2014 e fim 

até fevereiro de 2015 e as ações contínuas. Assim, daquelas 137 ações, foram 

destacadas para o monitoramento 108 ações. Sendo que destas 108 ações, 45 já 

estavam previstas no Plano de Trabalho Individual (PTI) dos servidores, e outras 14, 

além de constarem do PTI constavam também do Plano de Ação do Conselho 

(PAC), o que representava que elas já deveriam estar sendo trabalhadas pela 

equipe (Figura 16). 
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A programação da Oficina foi dividida em dois dias, 07 e 08 de agosto de 

2014 no Auditório do PNSCi (Figura 17). Apenas um servidor do Parque não 

participou, devido a viagem de trabalho e o coordenador da CR11 participou do 

primeiro dia. 

  
 

Figura 17 – Imagens da Oficina de Trabalho do prime iro Giro do PDCA de 2014. 
 

A equipe validou a proposta de integração das ações, após analisar a 

metodologia empregada. Na sequência, as ações foram avaliadas superficialmente 

de acordo com status de execução, como: Em andamento; Descontinuado; Não 

iniciado; Realizado; e Suspenso (Figura 18).   

Figura 16 – Ações a serem monitoradas em agosto/201 4.  
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Figura 18 – Status  de execução das 108 ações avaliadas na Oficina Eta pa 1 do Giro do PDCA 
de 2014. 
 

A maioria das ações “Em andamento” são contínuas, ou seja, existe rotina de 

execução ao longo do tempo entre 2014 e 2018. Foram consideradas “Realizadas” 

aquelas que ocorrem anual ou bianualmente e aquelas que efetivamente já 

obtiveram o resultado final. Todas as ações avaliadas como Realizadas, atenderam 

ao prazo estabelecido para a execução (elas tinham prazos definidos para fim do 

ano de 2013 e início de 2014). Das 37 ações “Não iniciadas” (que correspondem aos 

35%), sete foram indicadas para exclusão do planejamento por motivos diversos e 

outras 10 ações foram consideradas prioritárias para a execução em 2014 na 

dinâmica seguinte da Oficina. 

Considerando o estado de execução das ações, foram definidas as linhas 

gerais sobre os Resultados Esperados para 2014 e a seleção de 49 ações 

prioritárias, uma vez que haveria somente mais cinco meses para a execução 

(agosto a dezembro de 2014). 

 
� Objetivo Estratégico A  - Realizar a gestão das UC para e com a sociedade � Área 

Temática Gestão Socioambiental 
Resultados esperados em 2014: Proposta do novo regimento interno para a 

renovação do Conselho aprovada; Reuniões Ordinárias do Conselho realizadas; Boletins 
Informativos divulgados. 

 
� Objetivo Estratégico B  - Ampliar e qualificar o uso Público do Parque / B - Contribuir 

para o desenvolvimento sustentável do turismo na região das UC, de acordo com sua 
vocação � Área Temática Uso Público 
Resultados esperados em 2014: Projeto piloto da Travessia finalizado; Projeto dos 30 

anos do Parque e 25 anos da APA finalizado; Plano de obras de infraestruturas elaborado. 
 

� Objetivo Estratégico C  - Implantar a gestão orientada para resultados � Área 
Temática Administração 
Resultados esperados em 2014: Controle e monitoramento do planejamento 

estratégico realizados; e Retomar a articulação junto à DIPLAN para a contratação de um 
terceirizado para a área administrativa. 
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� Objetivo Estratégico D  - Conservar os ecossistemas e sítios arqueológicos do 

Parque e APA e suas espécies endêmicas e ameaçadas � Área Temática Pesquisa, 
Manejo e Conservação 
Resultados esperados em 2014: Programa de monitoramento do turismo equestre 

elaborado; Ações do PAN desenvolvidas; e 1 Transecto do SMoB concluído com coletas 
realizadas. 

 
� Objetivo Estratégico E  - Qualificar o processo de proteção da APA Morro da 

Pedreira e Parque enfatizando a prevenção de incêndios � Áreas Temáticas 
Incêndios Florestais e Proteção 
Resultados esperados em 2014: PPCI e Plano de Proteção concluídos; Operações 

Boa Vizinhança concluídos e Aceiros concluídos. 
 

� Objetivo Estratégico F  - Contribuir no Ordenamento Territorial e Uso e Ocupação do 
Solo na APA Morro da Pedreira � Áreas Temáticas Gestão Socioambiental e 
Consolidação Territorial 
Resultados esperados em 2014: Retorno do zoneamento das APA às comunidades e 

poder executivo dos municípios. 
 

 
Mesmo não constando do planejamento estratégico na ocasião da Oficina de 

Trabalho, a equipe já adiantou que os Resultados esperados a Consolidação 

Territorial em 2014 seriam: Informações disponibilizadas para a Instituição e 

sociedade sobre as Glebas 1 e 8; Proposta de inclusão da consolidação territorial no 

planejamento estratégico; e Diagnóstico das famílias beneficiárias para realocação 

concluído.29  

A proposta do Mapa Estratégico (intuitivo) da Gestão Integrada Cipó-Pedreira 

(Figura 15) foi apresentada. E a partir dela e dos Mapas Estratégicos originais das 

duas unidades (Figuras 12 e 13), a equipe chegou a uma primeira proposta de 

integração do Mapa (Figuras 19 e 20). Foram mantidas as Visões de Futuro 

individuais das UC, pois se percebeu que as identidades e vocações são diferentes. 

O exercício foi integrar os Objetivos Estratégicos que se repetiam nos dois mapas, 

alterar os textos de forma a deixar mais claros como objetivos e reacomodar os 

objetivos estratégicos nas perspectivas.  

                                                      
29 A proposta de inclusão do objetivo estratégico “G. Atuar na Consolidação Territorial do Parque 
Nacional da Serra do Cipó” foi elaborada no dia 21/08/14 pela analista ambiental responsável pela 
área temática de Consolidação Territorial e pela responsável pela AT de Administração. O novo 
objetivo estratégico seria submetido à validação pela equipe durante a Oficina de Trabalho do 
Segundo Giro do PDCA. 
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Figura 19 - Construção do Mapa Estratégico da GI Ci pó-Pedreira. 

 

Figura 20 - Primeiro Exercício de Integração dos Ma pas Estratégicos do PNSCi e da APAMP. 
 

Assim, o primeiro Giro do PDCA foi finalizado. 

Vale citar que, a programação da Oficina teve na manhã do seu primeiro dia 

uma definição da reestruturação das atividades administrativas centralizando-as 

para a Área Temática de Administração e que houve a diminuição de cerca de três 

 

 

 

 



52 
 

 

horas na carga horária da programação do segundo dia da Oficina devido ter 

aparecido a oportunidade de uma reunião com o Coordenador de Emergências 

Ambientais do ICMBio que estava visitando as unidades. Essas adequações na 

programação (quase um dia de trabalho) impactaram no tempo disponível para a 

elaboração do Mapa Estratégico da GI Cipó-Pedreira, na avaliação, e na priorização 

das ações. 

A Oficina foi avaliada como satisfatória pela equipe (Figura 21). A participação 

nas discussões foi bastante positiva, mantendo-se o respeito aos momentos de fala 

individuais e buscando objetividade, tanto que os horários de intervalos e términos 

das atividades foram regularmente atendidos, mas não se pode dizer o mesmo dos 

horários das retomadas das atividades.  

 

Figura 21 - Quadro de avaliação da Oficina do prime iro Giro do PDCA. 
 

Sobre a capacidade de propiciar o envolvimento das chefias no planejamento 

durante a Oficina e extrair deles o compromisso de implementação do planejamento 

estratégico, é possível avaliar como resultado moderado, pois o envolvimento se deu 

em níveis diferenciados. Foi mais marcante a participação e a postura de assumir o 

planejamento por parte de um dos chefes.  

O fato de a chefe da APA ter atuado como uma das facilitadoras da Oficina 

possibilitou que a servidora que seria então a responsável pela coordenação do 

monitoramento do planejamento estratégico fosse legitimada perante a equipe para 

a realização do trabalho, o que foi positivo. 

Um resultado negativo identificado pela equipe alguns meses após essa 

Oficina foi que o estabelecimento de “uma pessoa responsável pela ação”, na 

maioria das vezes coincidindo com a responsável pela respectiva Área Temática, 

pode ter distanciado os servidores do trabalho em equipe para se preocuparem com 
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as suas próprias “caixinhas”. 

Após a Oficina foram elaborados o Relatório sistematizando os Resultados 

(APÊNDICE A); o Relato da Oficina (APÊNDICE B), que descreve as diversas 

discussões que ocorreram ao longo da Oficina; e as planilhas que subsidiariam a 

elaboração dos novos PTI dos servidores. 

 

1.3  Objetivo da Intervenção 

Realizar o monitoramento da execução de 2014 dos planejamentos 

estratégicos das unidades de conservação da Gestão Integrada Cipó-Pedreira, de 

forma participativa.  

1.3.1 Objetivos Específicos 

� Possibilitar a repactuação das Missões e Visões de Futuro das unidades; 

� Compatibilizar os planejamentos individuais da APAMP e PNSCi no 

Planejamento Estratégico Cipó-Pedreira; 

� Analisar o desempenho da execução do Planejamento Estratégico no ano de 

2014; 

� Estabelecer prioridades dentre os objetivos estratégicos e ações para 

execução em curto prazo (um ano). 

Espera-se também que se obtenha uma melhoria no clima organizacional e 

que os servidores se mobilizem para o trabalho em equipe, fortalecendo a Gestão 

Integrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 

2. METODOLOGIA DE REALIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO 

 
Conforme descrito em itens anteriores, o monitoramento dos planejamentos 

estratégicos das unidades se iniciou em agosto de 2014 com a realização da Oficina 

de Trabalho do primeiro Giro do PDCA.  

Em março de 2015, contando com as orientações metodológicas e teóricas do 

Ciclo de Formação em Gestão para Resultados, e com a nova concepção dos 

planejamentos das unidades unificados no planejamento estratégico da GI Cipó-

Pedreira, foi realizado o monitoramento da execução de 2014, correspondendo ao 

segundo Giro do PDCA. 

Ter acesso às diversas teorias disponibilizadas pelo Ciclo foi essencial para 

esta etapa, uma vez que a metodologia precisaria considerar o momento adverso 

que vinha sendo vivido pela equipe, com a saída de mais dois servidores do Parque, 

e a percepção de que ou haveria grande acúmulo de atividades para serem divididas 

entre os remanescentes ou seria necessário abrir mão de ações muito importantes. 

Somado a essa sensação de perda, havia nítido desinteresse ou dificuldade de 

comunicação na equipe, tanto horizontal, quanto vertical. 

Especificamente, foram abordadas as fases Verificar (Check) e Agir (Act) do 

Ciclo PDCA, no sentido de conhecer o nível de execução e incluir demandas 

emergentes, sob a ótica de que a existência de um planejamento não pode 

representar perda de oportunidades novas para a gestão.  

A tarefa da facilitação nesse monitoramento foi criar ambiente descontraído, 

favorável para “gerar informação válida e útil”30, e partindo do princípio de Confúcio 

“O que escuto, esqueço; o que vejo, lembro; o que faço, aprendo”. (GONTIJO, 

2014)31, buscando dar visibilidade aos desempenhos, avaliar se a ação executada 

promoveu o resultado esperado; divulgar a estratégia; focar nos resultados 

relevantes; e permitir o aprendizado organizacional. 

Assim sendo, a facilitadora interna discutiu a proposta metodológica com as 

chefias do Parque e da APA, e eles ponderaram que seria necessário promover a 

percepção da importância de trabalho em equipe, o que poderia se dar com a 

aplicação de dinâmicas de grupo. As dinâmicas lúdicas de integração dos servidores 

ficaram sob as responsabilidades das chefias. 
                                                      
30 Frase muito usada pela instrutora Cleani Marques durante o Ciclo de Formação em Gestão para 
Resultados, turma III. 
31 Apostila: Módulo 2 do Ciclo de Formação em Gestão para Resultados Turma III. 
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O objetivo desta etapa do monitoramento, mais do que conhecer o 

planejamento e estabelecer prioridades, era trazer a resposta sobre os resultados 

alcançados no primeiro ano de execução – 2014 – do Planejamento Estratégico 

(2014-2018) do já integrado Planejamento Estratégico da GI Cipó-Pedreira.  

A expectativa era de que os sucessos obtidos refletissem positivamente sobre 

a equipe. 

A fase preparatória das informações teve longa duração e ocorreu entre os 

meses de janeiro e fevereiro de 2015: 

� Considerando a proposta de Mapa Estratégico da GI Cipó-Pedreira elaborado 

durante a Oficina do primeiro Giro do PDCA, foi realizada a reacomodação 

das ações, indicadores e metas nos respectivos objetivos estratégicos em 

planilhas específicas; 

� Realização de entrevista individual com os servidores para avaliar a execução 

de cada ação sob sua responsabilidade e atingimento das metas conforme os 

indicadores; 

� Análise dos dados da execução e sistematização em gráficos de desempenho 

de cada objetivo estratégico e do desempenho geral da gestão, conforme as 

metas existentes; 

� Análise e confecção de quadro de inter-relações entre as ações; 

� Preparação de material de apoio para a Oficina de Trabalho: confecção de 

tarjetas; elaboração de apresentações em power point sobre a proposta 

metodológica para a Oficina e demais materiais de apoio. 

 

A Oficina de Trabalho ocorreu nos dias 05 e 06 de março de 2015 no 

Auditório do Parque e somente um servidor do Parque não participou porque estava 

em período de férias. O coordenador regional da CR11 participou dos dois dias da 

programação. Uma servidora da CR11 auxiliou ficou responsável pela Relatoria. 

A preparação do ambiente de trabalho teve especial atenção, conforme 

ilustram as Figuras 22 a 27: As cadeiras foram dispostas para possibilitar a utilização 

todas as paredes da sala para disposição de materiais e do quadro branco; foram 

afixadas tarjetas com frases32 sobre liderança, planejamento e gestão, que eram 

trocadas várias vezes ao dia; e foram afixados os gráficos de desempenho nos 

                                                      
32 As frases foram obtidas nos Módulos do Ciclo de Formação – são falas de instrutores e instruendos 
do curso.  
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Painéis de Gestão à Vista.  

 

 
Figura 22 - Uso das paredes para colocação das info rmações. 

 

 
Figura 23 - Utilização do quadro branco. 
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Figura 24 - Painel de Gestão à Vista.  
 
 

   
Figuras 25 a 27 - Exemplos de Frases.  
 
Figuras 22 a 27 – Uso do Ambiente de Trabalho. 

 

O Desenvolvimento da Oficina ocorreu da seguinte forma: 

 

• Dia 1: 

� Café da manhã para promover a integração do grupo. 

� Apresentação da Programação//Metodologias/ Acordos de Convivência – um 

dos participantes se encarregou de controlar o tempo, conforme a 
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programação. 

A proposta metodológica para o monitoramento do planejamento foi 

apresentada através do projetor multimídia (Figura 28).  

 

Figura 28 – Slides apresentados através do projetor  multimídia. 
 

� Dinâmica de grupo – Trabalho em equipe (conduzido pela chefe da APAMP): 

“O Cego e o Mudo”. O desenvolvimento se deu no jardim - o grupo foi dividido 

em duplas, sendo que cada dupla era composta por uma pessoa com uma 

venda nos olhos (“cega”) e outra que não podia falar (“muda”). O “mudo” 

conduziria o “cego” por caminhos diferentes e com alguma frequência, os 

condutores (“mudos”) eram trocados. A dinâmica ocorreu de forma que todos 

os participantes passassem pelo papel de “cego” e de “mudo”. Após, houve 

momento para reflexões. 

� Pactuação das Visões de Futuro das Unidades – Em função das diversas 

mudanças no quadro de servidores e das dificuldades do trabalho 

anteriormente citadas, a facilitadora propôs que todos refletissem sobre as 

Visões de Futuro, considerando algumas perguntas orientadoras: “Você ainda 

acredita nessas Visões? Por quê? Há algum aspecto que inviabilize? Quais 

as expectativas para o trabalho em 2015?” As palavras ou expressões 

centrais das falas foram transformadas em tarjetas e ao final novamente foi 

enfatizada a pergunta “Você ainda acredita nessas Visões?” (Figuras 29 a 32) 
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� Apresentação para validação da versão formatada do Mapa Estratégico da GI 

Cipó-Pedreira elaborado pela equipe na Oficina do primeiro Giro do PDCA 

(Figura 33). 

 

 

 

Figuras 31 a 32 – Reflexão sobre as Visões de Futur o das Unidades. 

Figura 2 9 – Material para provocar reflexão sobre as Visões de Futuro das unidades.  
Figura  30 – Tarjetas com as expressões centrais das falas dos participantes. 
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Figura 33 – Proposta formatada de Mapa Estratégico da GI Cipó-Pedreira. 
 

� Apresentação e validação dos estágios de execução das ações e gráfico de 

desempenho dos objetivos estratégicos – Foram distribuídas planilhas 

contendo em cada folha um objetivo estratégico e as ações correspondentes 

já com a informação do responsável pela ação sobre o andamento da 

execução.  

Os estágios de execução das ações e os gráficos de desempenho elaborados 

conforme os indicadores e metas foram obtidos em entrevistas individuais com os 

servidores no momento preparatório da Oficina.  

Nessa etapa, algumas ações foram excluídas pela equipe, mas foram 

anotadas em tarjetas para serem utilizadas como informação durante o exercício de 

priorizações das ações. 

 

• Dia 2: 

� Café da manhã em Dinâmica de grupo – Trabalho em equipe (conduzido pelo 

chefe do PNSCi) – Café da manhã sem uma das mãos e poucos utensílios – 

Foram formadas duplas amarradas por um cordão em uma das mãos, de 



61 
 

 

modo que as duplas teriam que colaborar mutuamente e também com as 

demais. 

� Continuidade da validação dos estágios de execução das ações – A equipe 

considerou prioritária a análise das ações, deixando os gráficos de 

desempenho elaborados com base nos indicadores, para futura avaliação. 

� Avaliação das ações elencadas na Oficina de agosto/2014 como prioritárias 

para execução em 2014. 

Foram afixadas tarjetas médias redondas de cores verde, rosa e vermelho 

junto aos quadros das Ações: verde para Realizadas; amarela para 

Parcialmente realizadas; e vermelha para Não realizadas (Figura 34).  

Figura 34 – Avaliação da Execução das ações priorit árias de 2014.  

 

� Dinâmica “Qual degrau vamos subir em 2015?” – Considerando o “Cenário de 

Recursos” e o “Cenário Atual”, através de uma tempestade de ideias, a 

equipe passou a destacar as expectativas de conquistas para a gestão em 

2015 (Figuras 35 e 36).  
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Figura 35 – Informações a considerar na reflexão so bre “Qual degrau vamos subir em 2015?” 

 

 

Figura 36 – Linhas gerais das prioridades para 2015 . 
 

� Definição de ações prioritárias – Considerando as linhas gerais de 

expectativas elencadas pela equipe, passou-se à definição de ações 

prioritárias para atuação em 2015. 

Foram confeccionadas tarjetas coloridas quadradas com os números de cada 

ação; sendo cada cor referindo-se a uma perspectiva do Mapa Estratégico. 

O painel de inter-relação entre as ações (Figura 37) foi elaborado a partir do 

entendimento de que algumas ações do planejamento estavam intimamente 

relacionadas com outras, inclusive de outros objetivos estratégicos, ou seja, com a 

realização da “ação-chave” as demais seriam automaticamente atendidas. Os 

grupos poderiam identificar outras relações.  
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A equipe foi dividida em dois grupos, de forma de em cada grupo tivesse um 

dos chefes, para a definição das ações prioritárias utilizando as planilhas entregues 

anteriormente com todas as ações e tendo para análise todas as informações 

disponibilizadas e elaboradas, que foram mantidas afixadas na sala (Figuras 38 a 

40): 1) Ações realizadas; 2) Ações excluídas; 3) Ações em stand by; 4) Linhas gerais 

das expectativas para 2015; 5) Cenários Atual e de Recursos; 6) Ações-chaves e 

inter-relações entre as ações; 7) Ações com início Pós-2015; e também buscando 

responder às perguntas orientadoras para cada ação que estivesse sendo 

considerada prioritária: 

� Essa ação é fundamental para atingirmos os Resultados Esperados? 

� Temos as condições necessárias para realizá-la? 

Foi esclarecido que o objetivo da pergunta “Temos as condições necessárias 

para realizá-la?” seria provocar a equipe a refletir se com os recursos que temos 

disponíveis (em termos de quadro de servidores, contratos, equipamentos e 

estruturas físicas) teríamos condições de executar alguma ação estratégica. 

Retirando as ações realizadas, excluídas e em stand by, permaneceu no 

painel de ações válidas para priorização, o total de 93 ações. 

A sequência da dinâmica está ilustrada pelas figuras 41 a 48. 

Após a análise, utilizando adesivos de cores diferentes, cada grupo marcou 

tarjetas das ações selecionadas. As ações com dois adesivos automaticamente 

passaram como prioritárias; as sem nenhum adesivo, foram eliminadas do quadro, e 

para definir sobre as ações com um adesivo, o grupo que selecionou deveria 

defender a priorização e convencer ou não o outro grupo em dinâmica de 

negociação.  
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Figura 37 - Painel de Inter-relações entre as ações . Em tarjetas as ações-chave e 
perguntas orientadoras. 
 
 

 
Figuras 38 a 40 - Quadros de Ações excluídas; Pós-2 015; Ações 
realizadas e ações em Stand by . 
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Figura 41 - Grupos divididos discutindo as ações pr ioritárias.  
 

 
Figura 42 - Quadro de ações válidas para priorizaçã o. 
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Figura 43 - Grupos afixando adesivos nas ações sele cionadas como prioritárias. 
 

   
Figuras 44 a 46 - Detalhe das ações marca das com adesivos coloridos pelos grupos.  
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Figura 47 - Grupos negociando a priorização das açõ es. 
 

 
Figura 48 - Quadro das ações priorizadas pela equip e para 2015. 
 
Figuras 41 a 48 – Etapas da construção da priorizaç ão das ações para 2015.  
 

� Avaliação da Oficina de Trabalho: Através de comentários dos participantes e 

registro no quadro da avaliação (Figura 49). 
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Figura 49 – Quadro de avaliação da Oficina do segun do Giro do PDCA. 
 

Na sequência, foi consolidada a planilha das ações selecionadas como 

prioritárias; e na reunião de equipe de 11/03/2015 foram agrupadas as ações em 

grupos de objetivos estratégicos e de responsáveis pela execução. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 
O Parque Nacional da Serra do Cipó e a Área de Proteção Ambiental Morro 

da Pedreira são unidades organizacionais da administração pública vinculadas ao 

Poder Executivo do Estado Brasileiro, por isso suas atuações são regidas pelos 

princípios constitucionais33 de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência, sendo que a eficácia e a eficiência relacionam-se diretamente ao que a 

sociedade espera do Estado, como “valor social”.  

No caso das unidades de conservação, o valor social, como esclarece Cabral 

(2014, p. 17)34  

se insere exatamente na manutenção e na melhoria no fornecimento 
dos serviços ecossistêmicos por meio da sua efetiva conservação, 
mas também na manutenção e melhoria de outra gama de serviços 
prestados pelas unidades de conservação 
 

Para Guedes (2011, citado por Cabral, 2014, p. 17)35, os serviços 

ecossistêmicos incluem benefícios culturais (estéticos, espirituais, recreacionais e 

educacionais). 

A gestão de unidades de conservação deve, então, conjugar o fornecimento 

com qualidade de serviços ecossistêmicos à sociedade (eficácia) ao que está 

previsto na vasta legislação brasileira, especificamente ao que está regido nas 

Políticas Nacionais de Meio Ambiente e de Populações Tradicionais.  

Para auxiliar a equipe a encontrar o caminho que considerasse mais 

adequado para executar o Planejamento Estratégico da Gestão Integrada Cipó-

Pedreira foi necessário conhecer o histórico das unidades (como foi sistematizado 

no item “1 – Introdução”), através de pesquisa nos Planos de Manejo e em 

documentos antigos emitidos pelas UC e em conversas com os servidores lotados 

há mais tempo nas unidades. Essa análise trouxe a compreensão de como a história 

em comparação com a atualidade afetou e/ou afeta os relacionamentos 

interpessoais e o atingimento dos objetivos da gestão. 

Como subsídio para a avaliação os resultados alcançados pela intervenção 

proposta por este trabalho, faz-se necessário um resgate histórico da implantação da 

Gestão para Resultados e Gestão por Processos na APA Morro da Pedreira e 

                                                      
33 Artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. 
34 Apostila: Módulo 1 do Ciclo de Formação em Gestão para Resultados Turma III. 
35 Apostila: Módulo 1 do Ciclo de Formação em Gestão para Resultados Turma III. 
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Parque Nacional da Serra do Cipó até o primeiro Giro do PDCA do planejamento 

realizado em agosto que 2014.  

O Resumo Executivo dos Planejamentos Estratégicos36 das unidades foi a 

principal referência, e mais que isso: foi ferramenta de trabalho.  

Os planejamentos estratégicos do Parque Nacional da Serra do Cipó e da 

APA Morro da Pedreira (2014-2018) foram construídos no modelo Balanced 

Scorecard (BSC), de Kaplan e Norton (1997; 2000; 2004, citados por Cabral et al. 

2012, p. 280) adaptado por Nexucs. São compostos por mapas estratégicos que 

descrevem as estratégias das unidades norteadas pela Missão e Visão de Futuro e 

de planos de ação com metas e indicadores de desempenho.  

O planejamento estratégico do ICMBio também foi concebido com base na 

método BSC e os planejamentos das unidades buscaram alinhamento com o 

Institucional. 

São orientados para resultados: ou seja, se os produtos entregues não forem 

os desejados e necessitados pela sociedade, então as UC não estarão cumprindo 

seu papel (CABRAL, et al, 2012), mas ao mesmo tempo por se tratarem de 

organizações de Estado, devem cumprir também aos interesses de Estado.  

Assim, os esforços devem ser direcionados no sentido de atender às 

necessidades dos cidadãos. Essas necessidades, no modelo de Gestão Estratégica 

para Resultados devem refletir na “Visão de Futuro” da unidade organizacional.  

A Visão de Futuro é a referência para a construção da estratégia, que por sua 

vez, significa eleger as iniciativas essenciais para o atingimento dos resultados – 

como bem defendeu Michael Porter (citado por Cabral, 2014, p. 10)37 “fazer 

estratégia é saber dizer não”. 

Como explicou a instrutora Cleani Marques38, a gestão estratégica é um 

processo, com etapas inter-relacionadas e a equipe está contida em todas elas: 

Gestão Estratégica = Definir estratégia + Desenhar o Plano + Orientar as 

pessoas aos resultados esperados (Como fazer, o que fazer, quando fazer) + 

combinar insumos de forma organizada + Monitorar + Analisar para Aprender 

 

Cabral (2014, p. 6)39 conceitua Processo como “um conjunto de atividades 
                                                      
36 Resumo Executivo organizado pelos servidores Rossana E. Santana e Júlio R. da Silva. 
 
37 Apostila: Módulo 3 do Ciclo de Formação em Gestão para Resultados Turma III. 
38 Instrutora do Ciclo de Formação em Gestão para Resultados Turma III. 
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com alta interdependência, onde o desempenho global será constituído não 

simplesmente pela soma das partes, mas pelo grau de sinergia com o qual estas 

partes se relacionam”. E para Marques e Cabral o líder representaria o elo entre as 

partes, propiciando o desenvolvimento da equipe para que ela gere os resultados 

esperados (2014, p. 30-32)40 

A execução da estratégia depende de liderança legitimada que 
mobilize de fato a ação das pessoas para o foco pretendido e de um 
modelo de organização do trabalho que opere no dia a dia da 
organização privilegiando rotinas que garantam tais resultados. (p. 30) 
 

é necessária muita determinação e compromisso das lideranças. Os 
obstáculos são muitos: instabilidade política, falta de recursos, as 
demandas burocráticas institucionais, excesso ou falta de autonomia e 
uma ampla lista de outros obstáculos. O maior obstáculo, entretanto, é 
a dificuldade de mudar os hábitos de trabalho arraigados que são 
reforçados pela cultura do imediatismo e da (pseudo) solução de 
problemas no curto prazo: a famosa “rotina que engole a gente!” A 
objetividade, o pragmatismo e a proatividade tão valorizados 
atualmente podem esconder um perverso jogo de mentiras onde os 
problemas parecem resolvidos, os planos parecem executados, as 
metas e objetivos parecem alcançados, mas, apenas nos relatórios e 
nos números que são apresentados. Este é o grande obstáculo e por 
consequência, desafio. (p. 32) 
 

Ao líder, além de coordenar a execução da estratégia juntando os diversos 

setores, cabe o papel de exemplo para a equipe. Se ele estiver arraigado ao 

“fazejamento”41 (gastar o tempo atendendo demandas sem realizar o que a 

sociedade espera do seu trabalho), mesmo que o planejamento seja ótimo, a 

execução não será. 

A definição da estratégia (combinação de um futuro desejado) e o desenho do 

plano exigem uma abordagem participativa, com o envolvimento daqueles que 

conhecem as rotinas do trabalho e a realidade local. O não envolvimento dos que 

executarão a estratégia pode significar o insucesso do plano, uma vez que as 

pessoas se associam em função de um objetivo em comum e se comprometem 

principalmente com aquilo que criaram. “Ninguém se compromete com um raciocínio 

que não faz.” (MARQUES, 2014, p. 47)42 

Mintzberg (2000, p. 274) esclarece que  

                                                                                                                                                                      
39 Apostila: Módulo 4 do Ciclo de Formação em Gestão para Resultados Turma III. 
40 Apostila: Módulo 3 do Ciclo de Formação em Gestão para Resultados Turma III. 
 
41 Termo utilizado pelo instrutor Marcelo Bressolin no Módulo 3 do Ciclo de Formação em Gestão 
para Resultados Turma III 
42 Apostila: Módulo 2 do Ciclo de Formação em Gestão para Resultados Turma III. 
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A formação da estratégia é um desígnio arbitrário, uma visão intuitiva e 
um aprendizado intuitivo; ela envolve transformação e também 
perpetuação; deve envolver cognição individual e interação social, 
cooperação e conflito; ela tem de incluir análise antes e programação 
depois, bem como negociação durante; e tudo isso precisa ser em 
resposta àquele que pode ser um ambiente exigente. 

 

A verificação da execução da estratégia, chamada nesse caso de 

monitoramento do planejamento estratégico, baseou-se na metodologia do Ciclo 

PDCA, que é constituído por quatro fases: Planejar (Plan), Executar (Do), Verificar 

(Check) e Agir (Act). Araújo, et al (2012, p. 215) explica que  

No gerenciamento de uma tarefa, ou da UC como um todo, deve-se 
girar o PDCA sistematicamente, ou seja, planejar, executar o 
planejamento, verificar se os resultados planejados foram alcançados 
e, em caso negativo, agir corretivamente; em caso positivo, padronizar 
aquilo que funcionou e desafiar os resultados obtidos propondo 
melhorias para os próximos ciclos de gestão baseados no PDCA. 

 

O planejamento precisa ser utilizado como uma ferramenta de apoio à gestão 

e não ser o fim nele mesmo. Não pode ser mais custoso planejar e monitorar do que 

executar as atividades finalísticas.  
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4. RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

4.1. Possibilitar a repactuação das Missões e Visõe s de Futuro das 

unidades  

Através das perguntas orientadoras e provocativas foi criado um vínculo com 

os participantes de modo que eles se sentissem confortáveis em expressar suas 

percepções e as principais reflexões foram: 

 

Você ainda acredita nessas Visões? Por quê?  

⋅ As Visões como utopia, algo de que quanto mais nos aproximamos mais se afasta de nós. 

⋅ A Visão como um sonho, que é importante a equipe buscar ações que reverberem 

resultados. 

⋅ A Visão da APA é perfeita.  

⋅ As referências vão mudando e é um desafio tentar ser referência em ambiente social 

participativo. 

⋅ É possível atingir as visões em 2018. 

⋅ A APA está indo muito bem, de forma coerente e cumprindo seu objetivo. 

 

Houve falas sobre o planejamento estratégico das unidades: 

⋅ A grande evolução do planejamento e da gestão integrada Cipó/Pedreira. 

⋅ Reconhecimento por estarem dando continuidade às ações do planejamento. 

⋅ No 1º ciclo de avaliação do planejamento seria cedo para perceber tendências, para dizer 

que não acredita ou que seria necessário simplificar ou torná-lo mais arrojado. 

⋅ O planejamento foi muito bem elaborado, ficando cada vez mais redondo e não necessita 

mudanças, mas sim de monitoramento. 

⋅ Conhece o histórico do planejamento e jamais trabalharia contra ele. 

⋅ Grande evolução ao se comparar os problemas atuais com os problemas enfrentados 

anteriormente pelas duas unidades. 

⋅ O planejamento é um excelente produto para a sociedade. 

⋅ O planejamento é o caminho para se chegar ao que a sociedade deseja. 

 

Há algum aspecto que inviabilize?  

⋅ Medo de dar o passo naquilo que não é conhecido. 

⋅ Falta de diretrizes institucionais. 

⋅ Diante do cenário de abandono institucional do planejamento estratégico, é louvável ver as 

duas UC firmes nesta direção. 
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⋅ Medo quanto ao prazo para alcançá-las, que deveriam ir além de 2018. 

⋅ Falta de estrutura para o visitante no Parque. 

⋅ A ansiedade pode atrapalhar, deixando a impressão de que não se está progredindo. 

⋅ O Parque como referência em pesquisa, mas em relação à visitação deram um passo para 

trás. 

⋅ O problema talvez não seja o Parque, mas o momento pelo qual a área ambiental está 

passando. 

⋅ É importante readequar as metas em virtude do cenário ambiental atual como um todo. 

⋅ É preciso ter cautela com as metas devido à escassez de recursos financeiros. 

 

As principais falas dizem respeito ao trabalho em equipe e liderança. 

⋅ Formação de equipe para exercer as atividades, para que se alcance maior produtividade, 

maior avanço e maior satisfação da comunidade. 

⋅ Deficiência de liderança na gestão. 

⋅ A equipe deve refletir como conduzir melhor a gestão das unidades envolvidas. 

⋅ A importância de não somente o chefe liderar, mas também da equipe querer ser liderada. 

⋅ É esperado que um chefe tenha uma postura mais aberta, que se pronuncie mais nas 

reuniões de equipe, que se integre à equipe como parte dela, sem sentir o peso de se 

considerar responsável por tudo. 

⋅ Há tendência de se responsabilizar o outro por algo que considere errado. 

⋅ Importante superar as “caixinhas”, ou áreas temáticas, não se limitando cada qual ao que foi 

definido, mas assumir responsabilidades e trabalhar mais em equipe. 

⋅ Para progredir é necessário se colocar no lugar do outro e considerar outras opiniões além 

das próprias. 

⋅ Temos uma equipe ótima, porém extremamente reduzida, com pessoas que pensam de 

formas diferentes, mas que devem se respeitar. 

⋅ A impressão de que a equipe faz a separação equipe/chefia. 

⋅ Sobre a falta de participação nas reuniões, percebe uma indisposição em ouvir por parte da 

equipe, como se já houvesse um posicionamento fechado, sem abertura para debates e 

considerações sobre novas ideias. 

⋅ Tem como parte de sua personalidade a característica de apreciar o “ouvir” nas reuniões. 

⋅ A necessidade de uma relação de confiança entre a equipe para o compartilhamento de 

funções e tarefas. 

⋅ Não apenas o chefe deve liderar.  

⋅ É importante delegar, inclusive no que diz respeito à representação institucional. 

⋅ A importância de o chefe ser parte da equipe para melhorar o trabalho e a confiança 

⋅ Quanto ao último giro do PDCA, ao privilegiar áreas temáticas, perderam o foco da 

transversalidade e ao fazer isso, “cristalizaram-se as caixinhas”. 
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⋅ A equipe não deve se limitar à divisão de tarefas por áreas temáticas e sim trabalhar juntos, 

como uma equipe de fato. 

⋅ A visão do “chefe facilitador”, que funciona de forma a tornar possível que se concretize o 

que o grupo decidiu. 

 

Quais as expectativas para o trabalho em 2015? 

⋅ Aprender a ser mais franco. 

⋅ A APA e o Parque como referências em planejamento estratégico em Minas Gerais. 

⋅ É importante criar mais momentos de crítica e autocrítica para avançarem além do 

planejamento estratégico. 

 

O termo “referência” que aparece nas Visões das unidades foi alvo de 

ponderações. 

⋅ O termo “ser referência” usado na Visão do Parque é muito forte, pesado;  

⋅ Cada unidade tem suas peculiaridades e o que funciona ou é referência para uma pode não 

ser para outra; propondo a troca deste termo por outro. 

⋅ A troca do termo “ser referência” por “ser excelência”, que o compromisso deve ser com o 

próprio trabalho e não ser exemplo para outras unidades de conservação. 

⋅ “Referência” como uma força motivadora para se buscar a “excelência”. As duas palavras 

são compatíveis e complementares. 

⋅ O Parque é referência na área de pesquisa e talvez visitação. 

⋅ As unidades da Serra do Cipó já são uma referência e “ser referência” na Visão seria pouco. 

⋅ Buscar a excelência é buscar ser bom em alguma coisa; que se for trocar o termo deve-se 

buscar algo que vá além em relação à qualidade. 

⋅ As palavras “referência” e “excelência” se complementam. 

⋅ O foco no momento atual não deveria ser “ser referência” em visitação, mas sim em 

planejamento. 

 

Ao final das reflexões, o grupo definiu por manter as Visões exatamente como 

estão e firmaram o compromisso de dar continuidade ao planejamento estratégico 

(Figuras 29 a 32). Continuarão sendo duas Visões a nortear o mapa estratégico, por 

conta das peculiaridades e vocações de cada unidade.  

4.2. Compatibilizar os planejamentos individuais da  APAMP e PNSCi no 

Planejamento Estratégico Cipó-Pedreira  

 Foi apresentada a metodologia de construção do Mapa Estratégico da 

Gestão Integrada Cipó-Pedreira: partindo dos Mapas Estratégicos individuais do 
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Parque e da APA (Figuras 12 e 13) para o Mapa intuitivo (Figura 15) que foi 

trabalhado na Oficina do primeiro Giro do PDCA (Figura 19), e após, foi formatado 

para a validação na Oficina do segundo Giro do PDCA (Figura 20).  

A equipe recebeu bem o Mapa, mas considerou que há falta de clareza na 

relação entre os processos internos com os demais objetivos e as Visões, e que o 

planejamento não se reflete no mapa.  

Contudo, o Mapa Estratégico da Gestão Integrada Cipó-Pedreira foi validado 

da forma como se encontra e foi elencado como encaminhamento, que seja criado 

um momento para discussão mais aprofundada sobre o Mapa. 

A partir da validação do Mapa Estratégico, a equipe também validou o 

planejamento integrado. A nova formatação das tabelas do planejamento estratégico 

da Gestão Integrada Cipó-Pedreira está no Apêndice C deste trabalho. 

4.3. Analisar o desempenho da execução do Planejame nto Estratégico no 

ano de 2014  

Foram analisadas 152 ações43 e 57 indicadores e metas (APÊNDICE C). 

O grupo complementou informações sobre a execução de algumas ações e 

decidiu por excluir outras do planejamento, considerando serem redundantes ou não 

serem relevantes para o resultado esperado.  

A equipe colocou todas as ações do objetivo estratégico “K. Assegurar a 

integração dos dados e disponibilização de informações da gestão” em stand by, 

pois esse objetivo referia-se ao Projeto Banco de Dados que necessitaria de 

financiamento externo e não mais de atuação dos servidores. 

Os gráficos de desempenho (APÊNDICE D) baseados nos indicadores e 

metas não foram totalmente analisados/validados, pois a equipe ponderou ser mais 

importante dar maior atenção às ações e concluiu que os indicadores da forma como 

estão talvez não reflitam o “estratégico”, que são mais operacionais. Ficou como 

demanda futura realizar uma Oficina de Trabalho para construção de indicadores 

estratégicos. Ainda assim, até para conhecer o exercício de avaliação dos 

indicadores, os gráficos foram apresentados e mantidos durante toda a Oficina nos 

Painéis de Gestão à Vista.  

                                                      
43 Sendo: 137 do planejamento estratégico integrado conforme a Oficina do primeiro Giro do PDCA 
(Figura 14); 11 ações do Objetivo Estratégico “Atuar na Consolidação Territorial do Parna da Serra do 
Cipó”; e outras quatro ações incluídas na Oficina do primeiro Giro do PDCA. 
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Dentre os gráficos que foram analisados, o que gerou maior discussão foi o 

“M. Incrementar o quadro de pessoal” devido ao decréscimo notado no Parque entre 

2013 e 2015 (Figura 50). O indicador não demonstra a memória de cálculo, então 

para obter algum dado, foram considerados os dados dos servidores em exercício 

de acordo com os Boletins de Frequência de dezembro/201344 e dezembro/2014, 

sendo que o dado de 2013 foi considerado como meta.  

 
M.A- Quadro de servidores atuando na APA Morro da Pedreira 
M.B- Nº de servidores/terceirizados específicos para área administrativa 
M.C- Quadro de pessoas atuando no Parna da Serra do Cipó 

Figura 50 – Média de execução do Objetivo Estratégi co “M. Incrementar o quadro de pessoal”. 
 
O Gráfico Geral da Execução de 2014 (Figura 51) com base nos indicadores e 

metas demonstra que o desempenho foi inferior à média, exceto nos objetivos 

estratégicos “L. Desenvolver competências em Gestão Pública” e “N. Ampliar o 

número de parcerias”, que elevaram a pontuação geral. O objetivo “L” refere-se à 

participação em eventos de capacitação e à promoção internas de eventos de 

capacitação, sendo que o próprio monitoramento do planejamento estratégico, já 

incluindo a Oficina do segundo Giro do PDCA, foi avaliado como capacitação dos 

servidores. Para o objetivo “N” o indicador de sucesso seria “1 parceria firmada em 

2014”, e foram firmadas 5 parcerias. O que indica que a meta foi subestimada. 

                                                      
44 Foi utilizado o dado de 2013 porque foi o ano de elaboração do Planejamento Estratégico. 
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Outro fator que comprometeu a avaliação geral com base nos indicadores e 

metas da forma como eles estão estabelecidos é que muitos deles se referem a 

“indicadores de acompanhamento”. Eles poderão servir como referência para a 

elaboração de cenários, ou formação de metas futuras, mas nesse momento não 

fornecem parâmetros para avaliação de sucesso. 

 

 

 

Figura 51 - Gráfico Geral da Execução de 2014 da GI  Cipó-Pedreira. 

4.3.1. Analisar o desempenho da execução das ações elencadas como 

Prioridades para 2014  

Esta dinâmica está representada na figura 34. 

 
� Objetivo Estratégico A  - Realizar a gestão das UC para e com a sociedade.  

 
Ação  Comentário  Status  

Proposta do novo regimento 
interno para a renovação do 
Conselho aprovada 

Essa ação não existia no Planejamento 
Estratégico, mas caberia no Objetivo 
Estratégico “J. Efetivar e qualificar a atuação 
do Conselho Consultivo”. 

Realizado 

Reuniões Ordinárias do Conselho 
realizadas 

Ação J1. Realizado 

Boletins Informativos divulgados Ação A7 - Entre novembro de 2014 e março 
de 2015 foi descontinuado. 

Parcialmente 
Realizado  
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� Objetivo Estratégico B  - Ampliar e qualificar o uso Público do Parque / B - 
Contribuir para o desenvolvimento sustentável do turismo na região das UC, 
de acordo com sua vocação. 
 

Ação  Comentário  Status  
Projeto piloto da Travessia 
finalizado. 

Ação D5. Foi instaurado processo 
administrativo e já tem Recomendação do 
Conselho Consultivo, além da menção do 
ICMBio Sede no Relatório de Gestão de 2014. 
O planejamento e a demarcação da trilha 
estão sendo realizados com apoio de 
voluntários. 

Parcialmente 
Realizado 

Projeto dos 30 anos do Parque e 
25 anos da APA finalizado. 

Ação D22. Não Realizado 

Plano de obras de infraestruturas 
elaborado. 

Ação D20. Plano elaborado e encaminhado 
para a DIMAN/ICMBio Sede. 

Realizado 

 

O Projeto dos 30 anos do Parque e 25 anos da APA não foi elaborado. A ideia 

era de que 2015 fosse “O Ano dos 30 Anos do Parque”. Houve uma iniciativa 

particular de um dos servidores em doar a elaboração da arte da marca 

comemorativa dos 30 anos (Figura 52) e a confecção de adesivos para afixação em 

correspondências ao longo de 2015. 

 

Figura 52 – Marca comemorativa dos 30 Anos do Parqu e. 
 
 

� Objetivo Estratégico C  - Implantar a gestão orientada para resultados.  
 

Ação  Comentários  Status  
Controle e monitoramento do 
planejamento estratégico 
realizado. 

Corresponde a Ação G3. Oficinas de Trabalho 
realizadas em agosto/2014 e março/2015. 

Realizado 

Retomar a articulação junto à 
DIPLAN para a contratação de 
um terceirizado para a área 
administrativa. 

Ação M4. Não Realizado 

 

Sobre a ação M4, a equipe se manifestou insatisfeita por não ter havido 

articulação para obter a contratação de um funcionário terceirizado para a Área 
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Administrativa.  

 
� Objetivo Estratégico D  - Conservar os ecossistemas e sítios arqueológicos 

do Parque e APA e suas espécies endêmicas e ameaçadas. 
 

Ação  Comentários  Status  
Programa de monitoramento do 
turismo equestre elaborado. 

Ação D21. O Programa não foi elaborado, mas 
foi realizada vistoria (espécies exóticas e 
invasoras, e erosão) e os resultados foram 
apresentados na 2ª Reunião do Conselho 
Consultivo de 2014. A rotina de 
monitoramento ainda tem que ser 
estabelecida. 

Parcialmente 
Realizado 

Ações do PAN desenvolvidas. Corresponde a Ação B2. Há atividades sendo 
desenvolvidas na região da APAMP no âmbito 
do PAN Espinhaço e o Projeto da ONG Aves 
Gerais está com uma ação do PAN Aves do 
Cerrado e Pantanal. 

Parcialmente 
Realizado 

1 Transecto do SMoB concluído 
com coletas realizadas. 

Ação F8. A ação cita dois módulos de 
monitoramento, mas foi implementado um 
módulo, conforme a priorização. 

Realizado 

 
 

� Objetivo Estratégico E  - Qualificar o processo de proteção da APA Morro da 
Pedreira e Parque enfatizando a prevenção de incêndios. 
 

Ação  Comentários  Status  
PPCI concluído. Ação H10. O PPCI foi elaborado há muitos 

anos, mas não passou por atualização, 
contudo foi organizado o planejamento para a 
atuação da brigada em 2014. 

Parcialmente 
Realizado  

Plano de Proteção concluído. Ação H1. Corresponde também ao PPCI. Foi 
elaborado o planejamento operacional das 
Operações Boa Vizinhança de 2014. 

Parcialmente 
Realizado 

Operações Boa Vizinhança 
concluídos. 

Corresponde a Ação H4. A última 
programação de 2014, que seria em 
novembro, não foi realizada por determinação 
da chefia devido a acúmulo de pendências de 
relatórios e processos administrativos das 
operações anteriores. 

Parcialmente 
Realizado  

Aceiros concluídos. Ação H9. Realizado de acordo com o 
planejamento para a atuação da brigada em 
2014. 

Realizado 

 
� Objetivo Estratégico F  - Contribuir no Ordenamento Territorial e Uso e 

Ocupação do Solo na APA Morro da Pedreira.  
  

Ação  Comentários  Status  
Retorno do zoneamento das APA 
às comunidades e poder 
executivo dos municípios. 

Corresponde a Ação A1, mas também tem 
relação com o objetivo estratégico “C. 
Contribuir para o ordenamento territorial e uso 
e ocupação do solo na APA Morro da 
Pedreira”. 

Parcialmente 
Realizado 

 

Foi considerado como “parcialmente realizado” porque a expectativa é que se 
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realize mais de 12 reuniões com comunidades e poder executivo dos municípios da 

APAMP para a divulgação e esclarecimentos sobre o zoneamento da unidade, em 

especial sobre a Zona de Vida Silvestre, mas somente ocorreram duas reuniões em 

2014.  

O atraso na execução da ação é justificável, pois o Encarte 4 do Plano de 

Manejo da APA foi publicado apenas em julho/2014, o que refletiu no atraso na 

impressão do material informativo (foi produzido material em formato de revista com 

mapas do zoneamento em cada região da UC) e ainda por questões relacionadas ao 

calendário político, pois 2014 foi ano de eleições presidenciais.  

 

Ao final do exercício, a equipe demonstrou relativa satisfação com os 

resultados obtidos em 2014, mas ponderou ter sido um ano fora dos padrões devido 

a: ano eleitoral; realização da Copa do Mundo de Futebol da FIFA no Brasil; 

incidência do incêndio de outubro; diminuição da equipe das unidades; e trocas das 

chefias. 

4.4. Estabelecer prioridades dentre os objetivos es tratégicos e ações para 

execução em curto prazo (um ano - 2015) 

 

As perguntas orientadoras “O que esperamos como Resultados para 2015?” e 

“Qual degrau vamos subir?” deveriam ser respondidas observando o “Cenário Atual” 

e o “Cenário de Recursos” (Figura 35), por meio da dinâmica “tempestade de ideias”.  

 

A maioria das expectativas referiu-se ao Uso Público do Parque: 

⋅ O “degrau” a ser subido pelo Parque seria o Programa Escola no Parque e melhoria da 

estrutura nos atrativos. 

⋅ A Proteção e o Uso Público devem puxar os demais setores enquanto a Gestão Participativa 

permeia as diversas áreas.  

⋅ Se necessário fazer abaixo-assinado com os visitantes para captação de recursos para 

estruturar os atrativos, como construir mais banheiros.  

⋅ Tornar o Parque o principal parque a ser visitado em curto prazo com o que se tem 

disponível.  

⋅ Ter como meta triplicar a visitação. 

⋅ O caminho seria o Uso Público + Gestão Participativa e a Proteção funcionando para garantir 

os 2 primeiros.  
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⋅ O Uso Público dá visibilidade, contribui para o apoio social e é o que pode levar a UC para 

frente.  

⋅ Necessário Plano de Ação para Uso Público. 

⋅ Para aumentar a visitação com pouco esforço, deveriam considerar os portais de controle 

passivo, o livro de registro e a visitação por escolas, a transformação de circuitos, a 

importância das trilhas interpretativas, de acessibilidade, a continuação da implementação 

da travessia. 

⋅ A importância de incentivar a visitação do Parque pelos moradores da APA, ampliando desta 

forma o uso público e qualificando-o. 

⋅ Não são computados como visitantes os pesquisadores e participantes de reuniões de 

Conselho. 

 

As demais finalidades da gestão das unidades de conservação também foram 

elencadas: 

⋅ O “degrau” da APA seria o trabalho de ir às comunidades divulgar o zoneamento da unidade. 

⋅ A Proteção deveria ser o “1° vagão”, uma vez que a Zona de Vida Silvestre é de 

competência exclusiva do ICMBio e deve ser prioridade.  

⋅ A importância do “vagão” Proteção, que deve ser prioridade.  

⋅ Necessário desenhar os processos finalísticos e padronizar os procedimentos para evitar 

que se tenha apenas uma lista de tarefas a serem executadas. 

⋅ Qualquer que seja a atividade a ser priorizada deve ser desenhada, sistematizada e deve-se 

planejar o operacional antes de realizar.  

⋅ Importância da comunicação, incluindo a publicação dos boletins informativos. 

⋅ Importância da construção de parcerias com os vizinhos para regularização das 

propriedades. 

 

Houve poucas falas relacionadas à Pesquisa e Consolidação Territorial do 

Parque. 

Dessa forma, definiram-se as linhas gerais, demonstradas pela figura 36, que 

deveriam permear a priorização das ações: 

� Retorno do zoneamento da APAMP para a sociedade; 

� Ordenamento da ZVS da APAMP; 

� Ampliar e qualificar o Uso Público do Parque; 

� Definir procedimentos das atividades finalísticas; 

� Atender às Rotinas; 

� Gestão Participativa; 

� Realizar Oficina para melhorar os indicadores e metas do planejamento 
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estratégico; 

� Realizar Oficina para melhorar o Mapa Estratégico da GI Cipó-Pedreira. 

 

Relacionando todas as informações disponibilizadas, os grupos passaram a 

definir as ações prioritárias. 

Um dos grupos teve grande dificuldade em selecionar as prioridades, 

adesivando a maior parte das tarjetas, mas a dinâmica da negociação permitiu que 

constatar que as escolhas estavam mais relacionadas ao receio de “abandonar” as 

ações e não porque elas estivessem relacionadas às linhas gerais das expectativas. 

Foram priorizadas 43 ações para atuação em 2015, sendo que todas as 

ações dos objetivos estratégicos “B. Conservar os ecossistemas, espécies 

endêmicas e ameaçadas, e sítios arqueológicos das UC”; “F. Estimular e apoiar a 

pesquisa aplicada à gestão das UC”; e “K. Assegurar a integração dos dados e 

disponibilização de informações da gestão”, ficaram em stand by para o ano de 

2015.  

Sendo assim, a atuação da gestão em 2015 para a Área de Pesquisa se 

limitará ao atendimento das rotinas e no âmbito da Consolidação Territorial do 

Parque – objetivo estratégico “I” – a atuação também será limitada. Essa decisão se 

deveu principalmente à diminuição da equipe do Parque. 

Como esperado, a maior parte das ações-chaves identificadas foram 

priorizadas. 

 

Tabela 02 – Ações priorizadas para a GI Cipó-Pedrei ra para 2015. 
A. Realizar a gestão das UCs para e com a sociedade   
Grupo: Araújo, Edward, Roberta, Romina e Ronaldo 

AÇÃO 

A1. Realizar reuniões nas comunidades para discussão e elaboração das ações de implementação do Parna da Serra do 
Cipó e da APA Morro da Pedreira 

A3. Atuar de forma integrada os Conselhos Gestores da APA Morro da Pedreira e do Parna da Serra do Cipó 

A7. Elaborar mensalmente o boletim informativo das unidades 
A12. Apoiar e participar dos conselhos das unidades de conservação da região da APA Morro da Pedreira e do Parna da 
Serra do Cipó 

C. Contribuir para o ordenamento territorial e uso e ocupação do solo na APA Morro da Pedreira 

Grupo: Araújo, Edward, Roberta, Romina e Ronaldo 
AÇÃO 

C2. Articular e participar no processo de adequação dos Planos Diretores existentes em relação à legislação vigente e às 
restrições ao uso e ocupação do solo na APA Morro da Pedreira conforme  seus instrumentos de gestão 

C9. Apoiar a articulação para a criação de lei estadual e municipal que normatize o acesso a locais, a trilhas, montanhas, 
cavernas, cachoeiras e outros sítios naturais de interesse à visitação pública, mas que ficam no interior de propriedades 
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privadas 

C16. Atuar para que os recursos previstos para ações mitigadoras de impactos dos empreendimentos 
autorizados/licenciados na APA Morro da Pedreira sejam efetivamente gastos na região 

C17. Acompanhar o cumprimento das condicionantes ambientais dos empreendimentos autorizados/licenciados no interior 
da APA Morro da Pedreira e entorno do Parna da Serra do Cipó 

C19. Atuar em parceria com as prefeituras da região da APA Morro da Pedreira para o cumprimento da legislação 
ambiental enfocando a adequação ambiental das propriedades rurais (alocação de reserva legal, recomposição de APP) 

C22. Fiscalizar o parcelamento do solo e as ocupações localizadas na APA Morro da Pedreira, com ênfase em São José 
da Serra, Altamira e Serra dos Alves  

C23. Atuar para viabilizar maior presença do Estado na APA Morro da Pedreira a fim de minimizar os impactos de uso e 
ocupação do solo 

D. Ampliar e Qualificar o Uso Público do Parna da Ser ra do Cipó 

Grupo: Araújo, Celso, Edward, Flávio, Paulo e Rafael 
AÇÃO 

D1. Elaborar E IMPLEMENTAR O Programa de visitação escolar: "Escola no Parque" 

D3. Elaborar E IMPLEMENTAR projeto de trilha interpretativa curta duração. Público alvo: escolas 

D5. Finalizar a o projeto piloto da Travessia e IMPLEMENTÁ-LA 

D7. Implementar trilha e atrativo Bambuzal 

D9. Implementar trilha Travessão 

D11. Disponibilizar serviço de lanchonete (concessão, autorização, permissão) 
D13. Acompanhar obras do DER no interior do Parna da Serra do Cipó - RESPONSÁVEIS: PAULO E FLÁVIO  

D14. Articular abertura de Portais em Nova União (Altamira), Itabira (Serra dos Alves) e Jaboticatubas (São José da Serra)   

D15. Disponibilizar serviço de caiaques (concessão, permissão, autorização) 

D18. Elaborar folder básico para visitante - ATUALIZAR O FOLDER ELABORADO 
D21. Monitorar o turismo equestre no interior do Parna da Serra do Cipó - ELABORAR O PROGRAMA DE 
MONITORAMENTO 

E. Contribuir para o desenvolvimento sustentável do turismo na região da APA Morro da Pedreira de acordo com 
sua identidade e vocação 

Grupo: Araújo, Celso, Edward, Flávio, Paulo e Rafael 
AÇÃO 

E3. Apoiar e promover articulações entre os atores envolvidos com a atividade turística, governamentais e não 
governamentais, para a proposição e implementação de políticas públicas voltadas para o fortalecimento da atividade 
turística na região da APA Morro da Pedreira 

E4. Fortalecer as articulações existentes com o Circuito Serra do Cipó e Estrada Real para a consolidação dos destinos 
turísticos da região da APA Morro da Pedreira e do Parna da Serra do Cipó 

G. Implantar a gestão orientada para resultados  

Grupo: Flávio, Roberta e Romina 
AÇÃO 

G3. Realizar giro PDCA (monitoramento planejamento) anualmente  

H. Qualificar o processo de proteção enfatizando a prevenção de incêndios 

Grupo: Celso, Flávio, Paulo, Rafael e Ronaldo 
AÇÃO 

H1. Elaborar o Plano de Proteção integrado APA Morro da Pedreira e Parna da Serra do Cipó, revisá-lo anualmente e 
disponibilizá-lo 

H3. Elaborar calendário anual de operações de fiscalização na região da APA Morro da Pedreira e do Parna da Serra do 
Cipó. Calendário deve ser elaborado em fevereiro de cada ano 
H4. Executar operações de fiscalização conforme calendário anual e Plano de Proteção 
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H6. Realizar levantamento dos proprietários confrontantes com o Parque e moradores do interior do Parna da Serra do 
Cipó 

H8. Elaborar material informativo sobre proteção 

H10. Elaborar o Plano de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais - PPCI 

H12. Contratar e gerenciar brigada 

H15. Definir procedimento de registro e atendimento a denúncias 

H18. Atendimento ao Ministério Público no prazo - NOVA 

I. Atuar na Consolidação Territorial do Parna da Ser ra do Cipó 

Grupo: Celso, Flávio, Paulo, Rafael e Ronaldo 
AÇÃO 

I9. Elaborar Diagnóstico das famílias beneficiárias no âmbito da Realocação de População Tradicional  

J. Efetivar e qualificar a atuação do Conselho Consu ltivo 

Grupo: Araújo, Edward, Roberta, Romina e Ronaldo 
AÇÃO 

J2. Mobilizar a sociedade para renovação do Conselho de dois em dois anos 

L. Desenvolver competências em Gestão Pública 

Grupo: Flávio, Roberta e Romina 
AÇÃO 

L4. Realizar com os servidores, eventos de capacitação e disseminação do conhecimento sobre os temas alvo, 
ministrados pelos próprios colegas já capacitados ou voluntários 

M. Incrementar o quadro de pessoal  

Grupo: Flávio, Roberta e Romina 
AÇÃO 

M3. Articular junto às prefeituras cessão de funcionário para área administrativa PARA AREAS ESTRATEGICAS DO 
PLANEJAMENTO 
M4. Articular junto à DIPLAN contratação de colaborador terceirizado para área administrativa 
nova - ARTICULAR PARA AMPLIAÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES PARA AS AREAS ESTRATÉGICAS DO 
PLANEJAMENTO 

M5. Articular para a ampliação dos recursos financeiros das UC (orçamentários e não orçamentários) 

M6. Monitorar a execução financeira 

N. Ampliar o número de parcerias  

Grupo: Flávio e Romina 
AÇÃO 

N1. Implementar programa de voluntariado e estágio APA Morro da Pedreira e Parna da Serra do Cipó 

 

O encaminhamento foi de que seriam definidas equipes responsáveis pelo 

cumprimento das ações priorizadas durante a reunião que estava agendada para o 

dia 11/03/1545.  

                                                      
45 Na Tabela 02 já constam os grupos de acordo com o que foi resolvido na referida reunião. 
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A definição por grupos de trabalho visa fortalecer as Áreas Temáticas e 

eliminar as “caixinhas”, permitindo que os servidores se envolvam em outras 

atividades que não somente àquelas sob sua responsabilidade, além de privilegiar o 

trabalho em equipe. 

 

As dinâmicas de grupo coordenadas pelos chefes nas manhãs dos dois dias 

da Oficina com a finalidade de evidenciar a importância do trabalho em equipe 

despertaram bastante interesse nos servidores tanto no desenrolar das dinâmicas 

como nos momentos de reflexão.  

Durante a Oficina, o trabalho em equipe obteve êxito. As 

complementariedades entre as abordagens de cada servidor levou todo o grupo às 

respostas para as expectativas.  

Essas dinâmicas terem partido das chefias podem representar uma tentativa 

de estabelecer uma melhor comunicação com a equipe, mas a simples aplicação de 

dinâmicas de grupo não determina resultados práticos, é necessário haver esforço 

no dia-a-dia do trabalho nesse sentido. 

A Gestão Integrada Cipó-Pedreira está se fortalecendo e o estabelecimento 

do planejamento estratégico único é mais uma formalização do compromisso das 

equipes das unidades. 

 

Foi finalizada a Oficina de Trabalho com comentários dos participantes 

reconhecendo os avanços na apropriação do planejamento e no desapego com as 

ações que não foram priorizadas; e o progresso da Gestão Integrada representado 

pelo Mapa Estratégico único.  

Foi mencionado o progresso da gestão em direção a resultados estratégicos 

para a sociedade, mesmo com equipe reduzida e a satisfação pelo fim das 

“caixinhas”. Houve elogios à condução da Oficina e ao “espírito construtivo, 

harmônico e produtivo que prevaleceu nos dois dias de trabalho” (Figura 43). 

 

Alguns resultados observados após a Oficina de Trab alho: 

• Nas semanas seguintes, motivados pela Oficina, os grupos se reuniram para 

elaborar os planejamentos operacionais.  
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• O Boletim Informativo que estava sem publicação desde novembro/2014 voltou a 

ser confeccionado e divulgado já em abril/2015 e permanece com a periodicidade 

mensal. 

• Foram implantadas novas regras para recepção de visitantes no Parque; 

• A meta de aumentar e qualificar o número de visitantes deverá ser atingida e os 

dados do fluxo de visitantes demonstram essa evolução. 

• O PPCI de 2015 foi finalizado e aprovado por Resolução dos Conselhos 

Consultivos em 03/06/2015. 

• O Manejo Integrado do Fogo foi implementado como Programa Piloto resultado 

do PPCI. 

• A preparação do Programa Escola no Parque foi iniciada. 

• Ocorreram três reuniões de planejamento do Programa Piloto Travessia e várias 

expedições dos voluntários para a estruturação da trilha. 

• O Projeto Piloto de Turismo Equestre foi aprovado por Resolução dos Conselhos 

Consultivos em 03/06/2015 e a Associação Amigos da Serra está se 

organizando. 

• Aconteceram diversas reuniões com comunidades e poder executivo dos 

municípios sobre o zoneamento da APAMP. 
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5. CONCLUSÕES 

O Trabalho Aplicativo Final do Ciclo de Formação em Gestão para Resultados 

foi finalizado, mas o monitoramento do Planejamento Estratégico da Gestão 

Integrada Cipó-Pedreira está se iniciando. O planejamento foi estruturado para 

médio prazo (2014 a 2018) e o Giro do PDCA deverá realizado pelo menos uma vez 

ao ano, como foi definido pelo próprio planejamento. 

Conhecer a história da gestão das unidades permitiu compreender melhor o 

momento atual. A partir das pesquisas realizadas ficou claro o caminho que foi 

percorrido para chegar ao estado de implementação das unidades foi muitas vezes 

conflituoso e que uma certa estabilidade foi adquirida  em virtude de um movimento 

de gestão mais participativa e mais organizada, buscando ferramentas como o 

planejamento e o mapeamento de processos.  

Os servidores da Gestão Integrada Cipó-Pedreira, em especial os que 

exercem suas atividades nas unidades há mais de dez anos, reconhecem como 

positivas as mudanças que ocorreram nos últimos anos na cultura organizacional, 

mas a equipe ainda necessita dos reforços constantes das chefias para o 

cumprimento dos procedimentos estabelecidos para a área meio das unidades e que 

as próprias chefias sejam exemplo no cumprimento dos acordos.  

O que precisa ser reafirmado com toda a equipe é que a continuidade do 

trabalho, no caso de ele estar logrando êxito, depende do interesse e dedicação do 

próprio grupo em divulgar firmemente seus interesses de prosseguimento. E nesse 

sentido, o planejamento estratégico e o estabelecimento de processos podem 

possibilitar que qualquer pessoa que passe pelas unidades tenha uma diretriz a 

seguir e contribua para isso.  

Passaram muitos chefes e muitos ainda passarão e também por isso é 

necessário haver alinhamento com a Coordenação Regional e com o ICMBio Sede 

sobre as diretrizes de gestão das unidades, porque isso pode orientar inclusive a 

seleção dos chefes. 

Enxergo a ansiedade e insatisfação dos servidores frente à diminuição da 

equipe como algo natural e saudável. Muitos dos servidores que não compõem mais 

o quadro das unidades contribuiriam em muito e deixaram a sensação de orfandade, 

por outro lado, permitiu aos remanescentes notarem sua relevância enquanto 

continuísmo e em se desafiarem a realizar novas tarefas. Não temos parâmetros, 

mas aparenta que muito se evoluiu nos últimos cinco anos em termos de relação 
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com a comunidade e de entrega de serviços à sociedade, e esse período coincide 

com a drástica diminuição do número de servidores. 

Por ser a primeira experiência de elaboração de um planejamento estratégico 

das unidades, é esperado que ele passe por muitas adequações com vistas à 

melhorias. O aprimoramento dos indicadores e metas e do Mapa Estratégico 

integrado é uma demanda importante para o aprendizado da equipe e deve ser 

encarado como uma das prioridades pelas chefias no sentido de trilhar o caminho da 

Gestão para Resultados e quem sabe até para a Excelência na Gestão. Lembrando 

que os monitoramentos servem, sobretudo para ajustar o planejamento para o 

atendimento de demandas novas, não deixando passar as oportunidades. 

A minha percepção é que em alguns membros da equipe, por terem 

participado da elaboração dos planejamentos e dos dois giros do PDCA, o 

planejamento ficou enraizado, e por isso a implementação das ações passa a não 

depender mais da intervenção ou coordenação das chefias – é como se as ações 

tomassem vida e os compromissos assumidos pelos servidores de repente 

passassem a se concretizar. É uma boa sensação. 

Obviamente, se os chefes tiverem as competências necessárias para gerir 

unidades de conservação no estágio avançado de implementação como o PNSCi e 

a APAMP, e aproveitando os talentos da equipe, mesmo que reduzida, os sucessos 

poderão ocorrer com mais fluidez. Por outro lado, se a chefia não demonstrar 

engajamento com a gestão, ele poderá prejudicar o andamento das ações de forma 

direta, ou mesmo indireta, uma vez que a influência da chefia pode causar reações 

adversas na equipe. 

A APA Morro da Pedreira e o Parque Nacional da Serra do Cipó localizam-se 

em uma região que tem sido alvo de ocupação humana acelerada devido ao grande 

potencial de desenvolvimento econômico, por isso urge que o ICMBio aloque 

recursos (orçamentários e humanos) para estruturação da visitação do Parque; a 

operacionalização da gestão; e para o estabelecimento de uma rotina de 

monitoramento das unidades. 

Essa alocação de recursos deve começar pela identificação de servidores que 

demonstrem as competências necessárias para atuarem nas unidades, 

principalmente como chefes. Na verdade, é importante que o ICMBio identifique 

quais seriam as competências que um gestor de unidade de conservação deve ter 

considerando os variados estágios de implementação das UC, até mesmo para 
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desenvolver essas capacidades dentre os diversos servidores.  

Em se tratando de fiscalização e monitoramento, há que se encontrar o 

equilíbrio entre a fiscalização rígida em comando e controle e o atual modelo de 

“Boa Vizinhança”, uma vez que não pode ser desconsiderado que são unidades 

organizacionais de Estado e assim devem se representar seguindo os preceitos 

legais. 

Em relação à Gestão Integrada Cipó-Pedreira, penso que seria importante 

que o Presidente do ICMBio convalidasse as Normas de Execução. Ser um 

instrumento estabelecido pelas chefias das unidades torna o documento muito frágil 

e possibilita que as chefias desconsiderem o Acordo de Gestão, o que causa certa 

instabilidade para a equipe, que vem se esforçando no sentido da integração das 

atividades finalísticas. 

O objetivo primeiro de uma integração precisa ser o fortalecimento das partes 

envolvidas, e não o fortalecimento de uma em detrimento da outra. Essa resposta, a 

APA Morro da Pedreira e o Parque Nacional da Serra do Cipó poderão ter se 

realizarem os monitoramentos dos planejamentos estratégicos com disciplina, mas 

também no transcorrer dos trabalhos se notarem a balança pendendo para algum 

lado. 

A transformação dos planejamentos das UC em um único planejamento 

estratégico reforçou a gestão integrada e as atividades realizadas pelo conjunto de 

servidores partiu também para os objetivos finalísticos não importando se o servidor 

é lotado na unidade X ou Y, mas falta o estabelecimento de um acordo sobre as 

autonomias das chefias para a tomada de decisões que afetam a UC “irmã”.  

A Gestão Integrada demanda um grande esforço no sentido da gestão 

participativa em ambiente interno, mas essa é uma prática que ainda está se 

desenvolvendo na GI Cipó-Pedreira, e novamente, o interesse das chefias nesse 

sentido é essencial. A formalização de um Regimento de funcionamento da GI, com 

previsão de um Conselho Gestor e com especificação de alguns temas que 

deveriam ser levados para a decisão deliberativa poderia ser um meio inicial para 

consolidar a participação ativa. 

A integração da gestão deverá propiciar que as unidades deixem de ser 

administradas como ilhas isoladas e passem a se refletir numa visão sistêmica de 

território, não havendo distinção, por exemplo, entre recursos de uma UC ou de 

outra, pois os recursos serviriam para o atendimento da sociedade no cumprimento 
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das finalidades das unidades de conservação. 

Segundo este trabalho demonstrou, as unidades passaram por grandes 

transformações, mas há risco de que todo o esforço seja perdido. Para que isso não 

ocorra, a equipe e principalmente as chefias deverão se apropriar das 

responsabilidades e não permitir que haja retrocesso. 

Por fim, destaco que foi um trabalho muito complexo para atuar enquanto 

facilitadora interna e ao mesmo tempo pertencer à equipe, uma vez que a postura de 

imparcialidade fica prejudicada frente às discussões e constatações das causas dos 

problemas, mas acredito que os resultados da minha atuação foram mais positivos 

que negativos e que contribuí com a busca pela gestão efetiva das unidades. 

Parabenizo e agradeço a equipe da Gestão Integrada Cipó-Pedreira e aos 

servidores que passaram por aqui e contribuíram para que as unidades alcançassem 

o amadurecimento da gestão como estão alcançando agora. 
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