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

para o desenvolvimento de um Plano Estratégico de Comunicação Efetiva/Afetiva a 

ser implementado no Núcleo de Gestão Integrada (NGI) ICMBio Brasília-Contagem 

para contribuir na formação de uma equipe colaborativa que gere resultados para a 

conservação da biodiversidade no Cerrado e agregue valores socioambientais para a 

sociedade. Foi realizado o Diagnóstico da Comunicação Interna do NGI ICMBio 

Brasília Contagem; planejado e executado a primeira fase do Planejamento 

Estratégico de Comunicação Interna; estabelecida metodologia para reunião no NGI 

e registradas as reflexões sobre o papel do líder na efetividade/afetividade da 

Comunicação Interna e exercício da Liderança Relacional. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Tema: Comunicação Interna Estratégica 

 

Interações pessoais, informações e seus processos de circulação dentro de uma 
equipe/instituição são elementos que integram a Comunicação Interna. A troca de 
informações claras e objetivas deve ser transmitida com postura e linguagem 
respeitosa e, por que não, afetuosa. O afeto contribui para a formação de vínculos 
pessoais em uma equipe, os quais, se adequadamente dosados e conduzidos, 
agregam colaboração e engajamento no trabalho.  

A Comunicação Interna é o meio de se difundir o conhecimento sistêmico de todos os 
processos, o que amplia a visão dos colaboradores, fazendo com que percebam a 
importância de seu trabalho e, motivadamente, desempenhem suas tarefas para 
atingir os resultados esperados. 

As informações chegam por diversos canais virtuais, físicos ou pessoais: e-mails, 
intranet, internet, telefone móvel e fixo, rádios de comunicação, documentos oficiais, 
bilhetes, Skype, WhatsApp, etc. Temos que processar tal montanha de informações, 
o que exige adaptações, antes mesmo de terem sido solidificadas as últimas 
mudanças. Bauman (2005) caracteriza isto como “vida líquida”: 

A liquidez da vida e a da sociedade se alimentam e se revigoram mutuamente. A 
vida líquida, assim como a sociedade líquida - moderna, não pode manter a forma 
ou permanecer por muito tempo. 

Partindo desse desafio de sociedade líquida-moderna, a comunicação “conectada” e 
a comunicação “face a face” devem ser focadas nas bases estratégicas, consolidar 
hábitos ou rotinas e formas de agir, segundo o Plano Estratégico, para o qual a 
principal diretriz é disseminar para a equipe as estratégias de gestão do ICMBio e do 
NGI, possibilitando o desenvolvimento das ações estabelecidas. 

Uma equipe que está orientada estrategicamente, conforme a missão da instituição, 
e que recebe informações capazes de gerar mudanças de atitudes, estará engajada 
para alcançar os resultados necessários. 

A temática comunicação efetiva/afetiva, como ferramenta para formação de uma 
equipe colaborativa, é adequada e aplicável ao modelo de Núcleo de Gestão 
Integrada. Este tema é uma diretriz institucional, que deve agregar ferramentas 
inovadoras do Mediare e Curso de Gestão para Resultados1, destacando-se a 
ferramenta Liderança Situacional. 

Alavancar a valorização da Comunicação Interna e do princípio da transparência cabe 

aos líderes, portanto, prepará-los para exercerem seu potencial gerencial e para 

                                                           
1. Mediare é uma iniciativa do ICMBio que tem o propósito de prevenir e remediar conflitos intra e 
interpessoais; o Curso de Gestão para Resultados é a capacitação em que o presente Trabalho 
Aplicativo Final se desenvolveu. 
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atuarem como facilitadores internos é um dos ensinamentos do PGR. Os líderes 

devem ser os precursores na construção da essência comunicativa em uma 

instituição, esta essencia tem como base a missão, as diretrizes, os valores e os 

objetivos de uma entidade pública.  

Para liderar uma efetiva integração da equipe com os meios de comunicação, é 
necessário o desenvolvimento de um plano que utilize ferramentas da comunicação 
social, conhecimentos técnicos, amor, paciência, humildade e, principalmente, 
criatividade. Este plano deve estar em constante adaptação e aperfeiçoamento, 
cabendo aos líderes e, por que não, à equipe, identificar novos elementos que 
ensejem mudanças e novas necessidades. 

 

1.2 Unidade de Aplicação: NGI ICMBio Brasília Contagem 

 

O Núcleo de Gestão Integrada (NGI) ICMBio Brasília-Contagem, criado pela Portaria 
831, de 18/12/2017, é um arranjo institucional implantado pelo ICMBio que agrega, 
neste caso, duas unidades de conservação: o Parque Nacional de Brasília e a Reserva 
Biológica da Contagem. As unidades possuem características diferenciadas, desde o 
contexto de criação até o histórico de estruturação administrativa. 

A Reserva Biológica da Contagem (RBC) é uma unidade de conservação criada em 
2002 sob o contexto de um acelerado processo de ocupação do solo no Distrito 
Federal (DF), sendo estabelecida com o objetivo de preservar os remanescentes de 
cerrado e os recursos hídricos do topo e encostas da Chapada da Contagem, uma 
unidade geomorfológica que é a mais elevada do DF. Localiza-se ao norte do DF e 
abrange uma área de 3.460 hectares, situada entre as bacias hidrográficas dos rios  
Maranhão e São Bartolomeu. Em relação à  região da Chapada da Contagem, onde 
ocorre um acelerado processo de ocupação do solo, a RBC representa a possibilidade 
de preservação de significativa área de cerrado, na qual ocorrem espécies da fauna e 
da flora ameaçadas de extinção, bem como dos mananciais hídricos fundamentais ao 
abastecimento público no DF. A RBC propicia a formação de um corredor ecológico 
entre o Parque Nacional de Brasília e a bacia do Rio Maranhão, garantindo a ligação 
desta importante unidade de conservação (UC) com a bacia amazônica. A RBC 
também possui um valor cultural, pois abriga um sítio histórico, conhecido como 
Contagem de São João das Três Barras – estabelecimento fiscal da coroa portuguesa, 
instalado no local em 1736 – no qual convergia o fluxo das minas de Tocantins e Goiás 
com destino à Minas Gerais (Fonte: CNUC/MMA, 2018). 

Desde sua criação, o número de servidores lotados na RBC oscilou entre um e sete. 
Houve a oportunidade de ser gerida por um servidor capacitado no Programa de 
Gestão Para Resultados (PGR), o qual elaborou um plano estratégico e realizou sua 
monitoria, quando foi possível implementar uma comunicação efetiva acerca de 
prioridades e estratégias de gestão. Posteriormente, parte desses avanços 
retroagiram, segundo a equipe, mas tal anseio por planejamento e comunicação 
interna estratégica permaneceu dentre as necessidades primárias dos servidores 
(comunicação verbal da equipe). 
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O Parque Nacional de Brasília (PNB) foi estabelecido pelo Decreto 241, em 
29/11/1961, com aproximadamente 30 mil hectares e teve seus limites redefinidos e 
ampliados pela Lei 11.285, de 8/3/2006, possuindo hoje área de aproximadamente 
42.000 hectares. 

A criação do PNB é relacionada diretamente com a construção de Brasília, surgindo 
da necessidade de proteção dos córregos produtores de água potável e de 
manutenção da vegetação local em estado natural, o que tem contribuído para o 
equilíbrio das condições climáticas e para a proteção frente a ocupações irregulares 
e erosão dos solos no DF. 

O PNB tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais, típicos do 
Cerrado do Planalto Central, possibilitando também a realização de pesquisas 
científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, 
por meio do contato com a natureza e do turismo ecológico, conforme as diretrizes 
estabelecidas para um Parque Nacional após a promulgação da lei 9.985/2000 
(Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC). 

O PNB é um parque urbano de visitação expressiva, sendo que a principal atração de 
uso público são as piscinas de água natural (denominadas Pedreira e Areal, ou velha 
e nova, respectivamente), que se formaram a partir dos poços de água aflorados às 
margens do Córrego Acampamento devido a extração de areia durante a construção 
de Brasília.  

Existem duas trilhas para caminhada: a Trilha da Capivara, com duração aproximada 
de 20 minutos e a Trilha Cristal Água, cujos diferentes percursos podem ser 
percorridos a pé ou em bicicleta, entre 40 minutos a 4 horas aproximadamente. A 
beleza cênica e a localização privilegiada valorizam o turismo ecológico e a educação 
ambiental, fatores que possibilitam relevantes oportunidades para a efetividade do 
Parque Nacional. 

Referente à gestão administrativa, o PNB tem sido reestruturado desde sua criação. 
Já possuiu ao mesmo tempo mais de 100  servidores públicos e 100  colaboradores 
(empregados terceirizados). Atualmente, a equipe no NGI Brasília-Contagem é de 34 
servidores, dentre analistas e técnicos, e cerca de 60 colaboradores e 18 brigadistas 
de prevenção e combate aos incêndios florestais, estes com contratos temporários.  

Na última década houve tentativas de gestão por meio da elaboração de ao menos 
três planejamentos estratégicos ou ferramentas similares, mas tais iniciativas não 
foram bem-sucedidas, em parte devido à complexidade e falta de capacitação da 
equipe, além da resistência por parte de alguns servidores ao desenvolvimento dos 
trabalhos e do próprio planejamento de forma conjunta. 

Após a criação do NGI Brasília-Contagem (doravante denominado NGI), as equipes 
do PNB e da RBC passaram a trabalhar de fato integradas; tal integração se iniciou 
com a distribuição de tarefas para a equipe considerando as necessidades das duas 
unidades, e não somente o fato de que a equipe partilhava o mesmo prédio 
administrativo, como foi inicialmente. O Planejamento Operacional do NGI está sendo 
elaborado com apoio da Coordenação Regional do ICMBio em Goiânia – CR10, a qual 
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está técnica e administrativamente vinculado, e a metodologia utilizada tem integrado 
ferramentas do curso Gestão Participativa, havendo o diagnóstico das expectativas e 
panorama geral da gestão do NGI prévia e durante o planejamento. 

Ressalte-se que a gestão do NGI é relativamente complexa se comparado à gestão 
das demais UC federais, sendo que alguns dos aspectos que contribuem para tal 
complexidade são:  unidades com características pressões urbanas, além dos usuais 
problemas ocorrentes em áreas rurais; equipe composta por servidores de diferentes 
gerações do serviço público e distintos graus de escolaridade; inseridas na Capital 
Federal, o que é um fator de pressão política extra sobre a gestão; demanda para 
apoio às ações da sede do ICMBio e de outras UC, em especial quanto a ações 
fiscalizatórias e de combate a incêndios florestais; uso público ainda focado na gestão 
de duas piscinas, que demandam constante presença institucional e considerável 
volume de recursos financeiros (p.ex., posto de enfermagem, salva-vidas e limpeza), 
além de uma complexa gestão de contratos administrativos; grande volume de 
processos administrativos dos mais diversos tipos; e número de servidores aquém do 
necessário, especialmente para a área administrativa (não há nenhum Analista 
Administrativo no NGI). 

 

1.3 Justificativa 

 

A Comunicação Interna do NGI apresenta-se pouco eficiente, pois há inoperância ou 
inexistência de planos estruturantes, como um Plano Estratégico e Operacional 
aplicado e um Plano Estratégico de Comunicação Interna. 

A comunicação deficitária potencializa os conflitos pessoais e interpessoais e favorece 
a baixa produtividade no trabalho. A falta de conhecimento, oportunização ou 
participação em análises e tomadas de decisão estratégicas interferem negativamente 
no engajamento em projetos ou propostas inovadoras (a exemplo do programa de 
concessão de atividades de uso público2. Neste sentido, identificamos oportunidades 
de melhoria na Comunicação Interna do NGI.  

A equipe do NGI demonstrou interesse em contribuir para investirmos em 
comunicação, de forma a propiciar a colaboração, o respeito e a proatividade; há ainda 
apoio da CR10 e a capacitação em andamento da gestora do NGI por meio dos cursos 
Mediação de Conflitos e Gestão para Resultados. 

Temos consenso que a Comunicação Interna adequada é condição essencial para 
uma atuação mais estratégica e eficaz e que podemos atingir este objetivo 

                                                           
2. Em 2017 foi lançado um edital para a concessão das lanchonetes, bilheteria, aluguel e reparo de bicicletas, 
guarda-volumes e gestão das piscinas e trilhas, o qual teve recomendação de suspensão pelo Tribunal de Contas 
da União devido, conforme alegado, ausência de marco legal. 
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diversificando e aperfeiçoando os canais de comunicação e o processo de 
transparência da gestão. 

 

1.4 Objetivos 

 

A comunicação efetiva/afetiva como ferramenta para formação de uma equipe 
colaborativa no NGI tem como objetivo primordial promover a construção de uma rede 
de cooperação e utilização de ferramentas de comunicação, para criar e fortalecer as 
relações positivas na equipe e possibilitar o cumprimento dos propósitos de gestão.  

É necessária uma noção prévia da cultura interna, do ambiente de trabalho, das 
opiniões, percepções e expectativas dos colaboradores, além de identificar as 
características da comunicação existente. A Comunicação Interna pode ser avaliada  
por: fortalezas e oportunidades associadas; veículos e instrumentos mais utilizados 
para obter informação; e opiniões específicas sobre os canais oficiais de comunicação 
do ICMBio.  

Percebendo a dificuldade que envolve estrutura e cultura internas, propôs-se 
promover um planejamento para a estruturação da Comunicação Interna, com a 
formulação de processos, criação de políticas e procedimentos e treinamento da 
equipe. Trata-se, portanto, de um programa de construção da comunicação como 
ferramenta para auxiliar na mudança da cultura interna. 

O Projeto objetiva, por fim, implantar um Plano Estratégico de Comunicação Interna 
utilizando-se de algumas técnicas das Relações Públicas, com base em redes de 
relacionamento, reforçando a função e o suporte dos veículos já existentes no ICMBio; 
e conduzir e desenvolver ações para informar e estimular a equipe para que os 
objetivos do NGI sejam atingidos.  

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

As UC são organizações institucionais complexas, detém muitos atores e interesses 
envolvidos, há carência de recursos humanos e financeiros e demandas represadas; 
portanto, a gestão do NGI aproxima-se da contextualização do ICMBio descrita em 
Gestão para Resultados em Unidades de Conservação (Araújo, Marques & Cabral, 
2009): não há foco em resultados, não há preocupação em atender adequadamente 
os usuários, em aumentar a produtividade e em reduzir os custos para a sociedade. É 
preciso ampliar a visão e considerar que as UC são também espaços organizacionais 
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(Araújo, 2007): devemos prestar serviços para entregar resultados para a sociedade 
em geral. 

Assim, dependemos de mudança na cultura vigente e de ruptura com o comodismo 
que vezes predomina no ambiente profissional. Para favorecer esta mudança cultural 
organizacional de modo a administrar com ênfase nos resultados, vamos ao encontro 
da Gestão para Resultados, desenvolvida por Peter Ducker; um conjunto de teorias, 
metodologias e ferramentas que precisam ser conhecidas e adequadas de acordo 
com cada caso em concreto. 

A Comunicação Interna Estratégica (CIE) é uma ferramenta essencial para alcançar 
a Gestão para Resultados, sendo preponderante para a internalização de diretrizes 
estratégicas e do Mapa Estratégico, de modo a estabelecer e comunicar claramente 
a visão de futuro, missão e valores institucionais que, por sua vez, são orientandores 
do planejamento.  

Planejar é a forma de construir e comunicar as estratégias e decisões para atingir os 
resultados, monitorar e registrar os conhecimentos e informações adquiridos e 
padronizar os processos. Ressalte-se, portanto a importancia preponderante da CIE 
para atingir resultados institucionais. Assim, é evidente que aos gestores públicos 
ambientais cabem administrar pessoas, recursos e informação, utilizando-se todo o 
potencial da ferramenta comunicação, de modo a orientar os colegas para atingir as 
metas planejadas.  

Considerando que a motivação é intrínseca a cada indivíduo, a comunicação tem que 
ser direcionada para alinhar os objetivos individuais dos membros da equipe aos 
objetivos organizacionais, conforme Araujo, Marques & Cabral (2009): 

Sua liderança será mais consistente à medida que suas orientações e seus 
direcionamentos fizerem sentido para todos os envolvidos. Fazer sentido, neste 
contexto, pressupõe uma postura franca e honesta diante dos desafios assumidos 
pela organização, e uma clara compreensão dos papéis, responsabilidades e 
contribuições de cada indivíduo com os resultados coletivos/alinhamento. 

A ferramenta para orientar o trabalho gerencial é o ciclo de gestão PDCA (planejar, 
desenvolver, checar e agir corretivamente), para o qual as competências necessárias 
incluem a comunicação, ou seja, aptidões para negociação, capacidade de síntese; 
criação de ambiente de geração de informações válidas e úteis, assertividade e 
liderança apoiadora. 

O referencial teórico do Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização –
GesPública3, traz o Modelo de Excelência em Gestão Pública em quatro principais 
blocos: Liderança, Estratégias e Planos; Cidadãos e Sociedade; Pessoas e 
Processos; Resultados e Informações e Conhecimento, sendo que os critérios 
Liderança e Informações e Conhecimento possuem interface direta com a 
comunicação e trazem aspectos relativos, respectivamente, à transparência e ao tema 
mudança cultural. Portanto, para termos excelencia em resultados devemos nortear a 

                                                           
3 Extraído de: http://www.gespublica.gov.br 
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Comunicação Interna Estratégica nessas duas premissas: transparência e que seja 
agente de mudança cultural organizacional. 

Após verificarmos a importância do processo comunicacional de estratégias em uma 
entidade pública e na Gestão para Resultados e GesPública, destacamos que a teoria 
tradicional e simplista da comunicação é insuficiente. Além do conceito de que  
“emissor” é aquele que fala ou transmite a informação e o “receptor”, aquele que 
escuta (talvez entenda) e recebe a informação, temos que estar atentos ao fato de 
que se comunicar no ambiente de trabalho não é apenas transmissão de informações. 
Os membros de uma equipe estão em situação de igualdade, no que se refere à 
oportunidade de participação e contribuição, e é necessário, portanto, um conceito 
amplo da comunicação conforme a seguir. 

Baitello4 afirma que o ser humano é “catalisador inicial de um ambiente 
comunicacional” e “comunicar-se é criar ambiente de vínculos”, o que ele chama de 
“princípio da ambiência”. Assim, para que haja um avanço na Comunicação Interna a 
equipe deve possuir a sensibilidade de interpretar canais não verbais: expressão 
facial, corporal, voz, gestos e outros, já que os vínculos são criados no campo das 
emoções, que raramente são explicitadas em palavras (canais verbais).  

A sensibilidade nos ajuda a entender quando as palavras de alguém  estão em sintonia 
ou não com suas expressões. Segundo Goleman (2001), há uma regra elementar na 
pesquisa de comunicação: “(...) 90 por cento ou mais de uma mensagem emocional 
são não verbais”, o que demonstra que devemos concentrar-nos em detalhes, por 
exemplo: a ansiedade no tom de voz de alguém e a irritação na rapidez de um gesto. 
Em uma aptidão avançada, em que indentificamos claramente esses sinais, podemos 
ser facilitadores para que o próprio emissor perceba a relação entre suas mensagens 
verbais e não verbais. Um olhar sensível para a construção da comunicação 
interpessoal verbal e não-verbal na equipe é tão importante quanto a Comunicação 
Interna Estratégica. 

Segundo Tulgan (2009),  a construção do relacionamento dentro da equipe pode ser 
de camaradagem, mas que foque em assuntos relacionados ao trabalho, o que 
diminui a probabilidade de conflitos e constrói uma conexão afetuosa. Afetuosidade 
no trabalho não é incorporar o personagem “amigão”, mas conversar 
preponderantemente sobre trabalho com amorosidade e valorizar o esforço do outro. 
Deve-se conversar de forma empática, mas sobre as ações e atividades do trabalho, 
e de forma honesta e clara, não perdendo a margem de autoridade e respeito 
necessários para se exercer a liderança. Ser empático não é deixar de solicitar e 
acompanhar os resultados, mas fazê-los de forma apoiadora e demonstrando 
paciência. 

Do mesmo modo em que é necessária a atenção tanto para a comunicação verbal e 
não verbal, há que se atentar para as habilidades e competências individuais e em 
equipe, ou seja, a inteligência de grupo. 

                                                           
4 Citado em:https://danielledenny.wordpress.com/category/ecologia-da-comunicacao/ 
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A Teoria da Liderança Situacional de Hersey e Blanchard, baseia-se na relação da 
quantidade de orientação, direção e apoio socioemocional oferecido pelo líder e o 
nível de maturidade dos subordinados para o desempenho das atividades. 

 

Figura 01. Teoria da Liderança Situacional de Hersey e Blanchard 

O líder condutor do grupo deve exercer a liderança relacional (Marini, Falcão. 2010), 
mobilizando suas equipes e articulando com outras equipes para atingir resultados, 
ou seja, um líder que engaja e é persuasivo na construção dos relacionamentos 
profissionais.  

Segundo Goleman (2001), o tipo de elemento mais importante na inteligência de grupo 
não é o QI Médio Acadêmico, e sim a inteligência emocional. Embora um grupo não 
possa ser mais “inteligente” que a soma total dessas forças específicas (talentos 
individuais), pode ser muito mais “burro”, caso seus mecanismos internos não 
permitam que as pessoas exibam seus talentos enquanto participantes de um grupo.  

Destacando o referencial teórico relacionado à gestão de equipes, Katzenbach e 
Smith, 2018 assevera que grupo é um conjunto de pessoas praticando atividades 
comuns, com objetivos idênticos, de maneira individualizada, já em uma equipe os 
membros de um grupo compartilham objetivos que só podem ser atingidos pelo 
esforço conjunto de todos. 
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Figura 02. Curva de performance de uma equipe de Katzenbach e Smith. 
 

Conforme a análise de inteligência de grupos  de Sternberg & Williams (citados por 
Goleman, 2001), pessoas muito ávidas em participação são um peso para o grupo, 
reduzindo o desempenho geral, caracterizando-se como “ansiosos pé-de-boi” e sendo 
controladores ou dominadores demais, não parecendo ter a capacidade de 
reconhecer a necessidade de trocas comunicacionais. Outro perfil negativo é o “peso 
morto”, que não contribui. 

Em grupos onde há altos níveis de estática social e emocional5, seja por medo ou 
raiva, rivalidades ou ressentimentos, as pessoas não conseguem oferecer o melhor 
de si; em contraste, a harmonia permite a um grupo aproveitar a capacidade e talentos 
dos seus membros. 

De acordo como Kelley (citado por Goleman, 2001), boas predições para a 
produtividade no trabalho são as estratégias internas e interpessoais adequadas, o 
que se coaduna com a conhecida definição de Peter Drucker: enquanto a hierarquia 
explícita, distribuída num mapa organizacional, é o esqueleto de uma organização, 
esses pontos de contato humano são o seu sistema nervoso central. O que são 
contatos humanos senão a comunicação. Goleman (2001), diz que as estrelas de uma 
organização são muitas vezes aquelas que tem fortes ligações em todas as redes de 
comunicação; detém conhecimento e confiança; lideram a formação de um consenso; 
tomam iniciativa; e pensam considerando as perspectivas dos outros. 

                                                           
5 Estática social e emocional são padrões sociais e emocionais que se repetem. 
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No processo comunicacional institucional a reunião é a forma recorrente de trocas das 
mensagens para o compartilhamento do trabalho em grupo, sendo a forma mais 
tradicional e óbvia o grupo se reunindo em um determinado espaço físico; este modo 
de compartilhamento de informações é considerada por alguns como antiquada e 
desmotivadora. Há ainda os compartilhamentos por equipes de trabalho, redes 
eletrônicas, grupo de e-mail e outros.  

Efetuando-se um relacionamento do conceito de Liderança Comunicacional aos 
ensinamentos de Goleman, em reuniões devemos ter lideranças que formem 
consenso, que se coloquem no lugar dos outros e que promovam condições para que 
todos sintam-se à vontade para demonstrar seus talentos.  

Segundo Fisher, Ury & Patton (2018), há três formas de se chegar ao consenso: a 
“negociação gentil”, que enfatiza a importância da construção e manutenção do 
relacionamento; a “negociação de posição”, em que se contrasta pontos de vistas 
distintos; e a “negociação baseada em princípios dos méritos”, um método projetado 
para produzir resultados sensatos com eficiência e de modo amistoso. 

Na “negociação gentil”, ao se fazer concessões de méritos “pelo relacionamento”, 
encoraja-se a teimosia, o que é extremamente prejudicial em uma reunião e na 
convivência em geral. Deve-se ter controle para que as emoções não se misturem aos 
méritos das questões colocadas em pauta e para que o ego não indique posições. 
Deve-se concentrar nos interesses institucionais, não nas posições pessoais, 
utilizando critérios objetivos, com clareza e objetividade na comunicação. 

O negociador em “princípios dos méritos” permite alcançar consenso gradual sobre 
uma decisão conjunta de formas eficientes, baseando-se em princípios, 
concentrando-se em interesses comuns básicos, resolvendo diferenças de pontos de 
vista, sentimentos de frustação e irritação e dificuldades de comunicação. 

Levine (2009) indica que há envolvimento, rapidez e foco em reuniões quando os 
participantes têm real noção do seu papel na tomada de decisões.  

Considerando o peso da liderança na gestão indicada pelo GesPública e o Referencial 
Liderança Situacional, aplicamos a teoria de Ned Herrmann para entender as 
características do líder atual do NGI, dando ênfase em seu papel enquanto 
comunicador. Essa teoria classifica os estilos de pensamento em relação ao lado do 
cérebro dominante. Pessoas dominadas pelo lado esquerdo são descritas como 
analíticas, lógicas e sequenciais; as dominadas pelo lado direito são mais intuitivas, 
baseadas em valores e não-lineares. Existem quatro estilos comportamentais básicos 
e, em geral, há a predominância de um deles em cada indivíduo, embora todos tenham 
um pouco de cada estilo. O estilo predominante influencia a forma de pensamento e 
o comportamento das pessoas no seu dia-a-dia, incluindo a maneira de comunicar-
se.  

O importante é cada pessoa ter consciência de suas características pessoais e 

compreender as características dos seus colegas, para evitar e amenizar os conflitos 

que possam resultar destas diferenças, que permeiam características diversas, como 
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a forma de se comunicar. Segundo Drucker (2000), 60% de todos os problemas 

administrativos resultam de ineficiência na comunicação, assunto este que voltaremos 

a abordar em “Resultados”, item “Reflexões sobre o papel do líder na 

efetividade/afetividade da Comunicacional Interna”. 

Por fim, ao referenciarmos a teoria sobre comunicação interna no âmbito do ICMBio, 
além das abordagens teóricas acima descritas, temos que observar o instrumento 
norteador institucional que é a Estratégia Nacional de Comunicação e Educação 
Ambiental – ENCEA6, especialmente as seguintes diretrizes correlatas à 
Comunicação Interna: 

Diretriz 5: Qualificação e ampliação da abordagem da mídia com relação às UC e 
estímulo à práticas de comunicação participativa com foco educativo na gestão 
ambiental. 

5.1 Promover formações em gestão da comunicação para gestores de UC. 

5.3 Estabelecer um plano de comunicação para a UC de forma participativa, 
possibilitando a produção coletiva e a troca de informações entre os diversos 
públicos envolvidos na gestão das UC. 

5.6 Criar canais de comunicação no âmbito das UC para fomentar troca de 
experiências e integrar projetos e iniciativas de gestão ambiental. 

 

3. METODOLOGIA DE REALIZAÇÃO DA PRÁTICA 

 

As primeiras ações realizadas consistiram em diagnosticar de forma participativa a 
Comunicação Interna por meio de estudos bibliográficos, o preenchimento de 
questionários (realizado entre setembro e outubro de 2018) e entrevistas/diálogos com 
os colegas do NGI. 

O questionário foi respondido por onze servidores e abordou a experiência da equipe 
com comunicação institucional; os desafios e potencialidades da comunicação interna 
e externa do ICMBio e do NGI; as ferramentas que podem contrubuir na melhoria 
destas comunicações; o papel da comunicação na motivação e engajamento da 
equipe; e a temática reunião. 

Uma vez que o questionário apontou e reconheceu lacunas importantes de 
comunicabilidade, informação, divulgação e convivência, conduzimos os diálogos 
para alcançarmos oportunidades de melhorias. Estes diálogos foram realizados de 
forma semi-estruturada (simples “bate-papos”), de forma a favorecer a inclusão 
natural do tema em nossa rotina. Realizamos duas reuniões de equipe, diversas 
reuniões informais (os “diálogos” acima mencionados) e a indicação de ações de 

                                                           
6 http://www.icmbio.gov.br/educacaoambiental/politicas/encea.html 
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Comunicação Interna durante a construção do Planejamento do NGI para 2019 e 
2020. Contando com o apoio do referencial teórico, asseguramos ser possível trilhar 
um caminho de aprendizagem para possibilitar uma comunicação efetiva/afetiva. 

O estabelecimento dos métodos e atividades para atingir o objetivo principal deste 
Projeto, qual seja, comunicar e consolidar estratégias, integra o Plano Estratégico de 
Comunicação Interna (PECI), elaborado a partir do diagnóstico de Comunicação 
Interna, diretrizes institucionais e de insight durante a revisão bibliográfica.  

A Comunicação Interna tem a função de melhorar o diálogo na equipe e mantê-la 
informada sobre os objetivos institucionais. Assim, temos como premissa para 
elaboração do PECI que, além de contemplar ações para fazer a comunicação, que 
seja um instrumento de mudança da cultura interna. 

A principal diretriz é que o PECI dissemine para a equipe as estratégias de gestão do 
ICMBio e do NGI, possibilitando o desenvolvimento das ações estabelecidas e que os 
objetivos traçados sejam atingidos, obtendo sucesso no atendimento das metas 
institucionais. Outras diretrizes importantes são o Plano de Manejo do Parque 
Nacional de Brasília e o SAMGe – Sistema de Análise e Monitoramento de Gestão. 

É necessário a aplicação de técnicas de Relações Públicas para construir a 
Comunicação Interna, de modo a reforçar a função e o suporte dos veículos 
específicos de comunicação e a preparação da equipe para gestão do PECI. 
Desenvolver ações, de forma a envolver, informar e estimular a todos para que os 
conceitos de comunicação sejam reproduzidos e identificados no dia-a-dia e, em uma 
abordagem futura, promover o estabelecimento de mapeamento de processos e 
procedimentos. 

 

4. RESULTADOS ALCANÇADOS E DISCUSSÃO 
 

4.1 Diagnóstico da Comunicação Interna no NGI ICMBioBrasília-Contagem 
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Conforme os ensinamentos dos cursos Mediare e PGR, para se realizar uma 
avaliação prévia de modo a identificar a situação e características da Comunicação 
Interna do NGI, considerou-se necessário, inicialmente, examinar os aspectos do 
clima organizacional, as opiniões e expectativas dos atores envolvidos. 

Assim, caracterizamos a Comunicação Interna do NGI; indicamos e possibilitamos a 
execução de ferramental simples de comunicação; investigamos as experiências da 
equipe com o tema; e reconhecemos desafios e potencialidades da Comunicação 
Interna como ferramenta para propiciar o engajamento na equipe. 

4.1.1 A Comunicação Interna e Externa do ICMBio (CI ICMBio e CE ICMBio): 

 Alguns aspectos desafiantes e estruturantes da instituição desfavorecem colocar em 
prática a potencialidade da CI ICMBio: 

a) orçamento vem diminuindo gradativamente;  
b) algumas demandas básicas da instituição e dos servidores não são atendidas, 

ex.: aquisição de equipamentos e capacitação necessários; 
c) os servidores são em número insuficiente; não há profissionais capacitados na 

área de comunicação compondo equipes das unidades descentralizadas; 
d) parte dos servidores não possuem consciencia da cultura organizacional do 

instituto e de seus principais produtos; e 
e) parte dos servidores tem resistência a modernizações tecnológicas, como 

apresentado no caso da implantação do processo eletrônico (Sistema 
Eletrônico de Informações – SEI-ICMBIO). 

Por outro lado, a  CI ICMBio tem se modernizado, à medida em que os servidores 
tem disponível acesso à informações estratégicas institucionais, disseminação de 
inovações,  compartilhado informações técnicas, procedimentos, instruções 
processuais e mapeado processos, exemplos: 

a) Painel Dinâmico de Gestão; 
b) ICMBio em Foco; 
c) Scaling Up; 
d) Seminário de Boas Práticas na Gestão; e 
e) Sistema Eletrônico de Informação.   

Referente à CE ICMBio as seguintes sugestões/necessidades foram apresentadas 
pelos servidores do NGI, conforme os resultados dos questionários: 

• apresentar mais conteúdo técnico em complementação a propagandas; 
 

• adotar ações de divulgação externa usando ferramentas de marketing para que 
o ICMBio seja melhor reconhecido pela sociedade; 
 

• ter mais respostas institucionais sobre veiculações frequentes de conteúdo 
equivocado sobre o ICMBio e UC; 
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• aumentar o alcance e melhoria da imagem institucional; e 
 

• ter mais proximidade do público externo com o trabalho do ICMBio. 
 

Em resumo, é necessário buscar mais destaque do ICMBio junto à mídia. A 
Comunicação Externa deve ser vista como importante ferramenta no fortalecimento 
dos objetivos institucionais, com o desafio de ser eficiente. 

4.1.2 A Comunicação Interna do NGI ICMBio Brasília Contagem 

Por mais que a criação do ICMBio tenha dado foco para uma gestão administrativa 
moderna, persiste no NGI grandes desafios para adotar uma política de gestão 
inovadora, já que há diversidade nas vivências socioculturais pessoais na equipe e 
falta apoio administrativo suficiente, conforme apontado no item 4.1.1.  

Mudanças constantes de foco e a pressão por resultados rápidos, em decorrência da 
complexidade de gestão, tem dificultado o estabelecimento de vínculos profissionais 
na equipe. Foi diagnosticado que o individualismo, a rapidez, as mudanças, 
sobrecarga e divisão incoerente de trabalho, comprometem o ambiente 
comunicacional favorável no NGI. 

Os principais desafios e apontamentos para uma Comunicação Interna são, conforme 
apresentado pelos servidores do NGI: 

• incorporar novas tecnologias, mas sem ocorrer segregação de servidores; 
 

• considerar que muitos que escolheram trabalhar com meio ambiente não 
gostariam de depender de um computador a todo momento para ter 
informação; 
 

• saber escolher os canais de divulgação mais efetivos e adequados para o nível 
de importância da mensagem e ter mais transparência das informações; 
 

• os servidores querem mais informações e nivelamentos sobre assuntos 
administrativas e técnicos; 
 

• utilizar os canais já existentes para informes sobre o que ocorre no NGI; 
 

• a Comunicação Interna deve mobilizar pessoas para trabalhar de acordo com 
a disponibilidade e prioridade, para que a equipe não foque só em responder 
ao Ministério Público, e por força de urgência;  
 

• melhorar o diálogo com a sociedade, aproximar o público externo da UC, criar 
sentimento de pertencimento na população (comunicação externa); 
 

• informar sobre o que ocorre na UC e suas atividades, atrair a atenção da mídia 
e da sociedade aos problemas das UC (comunicação externa); 
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• a equipe anseia por veiculações com mais antecipação, que sejam datadas e 
assinadas (principalmente ao que se refere o mural); 
 

• boa parte dos colegas informaram da necessidade de reuniões periódicas, que 
sejam objetivas, sucintas e com elaboração de ata simplificada; e 
 

• a Comunicação Interna como uma importante ferramenta institucional deve ser 
perseguida, já que amplia a interatividade do servidor – UC – ICMBio. 
 

 

• há falta de informações sobre as responsabilidades individuais dos servidores, 
o que desfavorece o comprometimento e impacta negativamente as relações 
interpessoais; e nos assuntos delicados e em algumas medidas de gestão que 
alteram a rotina evita-se o embate, já que a equipe não é treinada e 
condicionada para acolher o novo. Ressalte-se que estas são situações 
históricas em uma unidade antiga e que já teve grande quantidade de 
servidores tal como é o Parque Nacional de Brasília, sendo herdadas dos 
órgãos que geraram o IBAMA (Sudepe, Sudhevea, IBDF, etc) e que, por 
conseguinte, desaguou no ICMBio. 
 

• Há falta de clareza sobre os valores e diretrizes institucionais, falta abrangência 
nos assuntos estruturantes, conforme diagnosticado no item 4.1.1; tal situação 
prejudica a gestão local, pois a equipe fica sem subsídios de estratégias. 

Vez que há uma cultura de não tratar institucionalmente ou com profundidade e no 
momento adequado, os principais desafios, principalmente relacionados à gestão de 
pessoas, perde-se o timing das comunicações, ou por não as fazer, a “rádio corredor” 
surge com especulações de toda a sorte, o que afeta negativamente a credibilidade 
institucional e o clima da equipe. Além de que estes desafios sempre retornam para 
discussão superficial. 

Há dois murais de Comunicação Interna disponibilizados na sede administrativa do 
NGI, os quais não tinham unidade visual, segmentação dos assuntos e de espaço 
para as notícias mais importantes; estavam desorganizados e sem manutenção, com 
notícias antigas, excesso de texto, utilizado sem critério e com pouca atratividade. 

A equipe do NGI possui pouca experiência com comunicação institucional, 
destacando-se neste quesito os servidores e analistas ambientais Cibele, Daniela 
Keiko e Leonardo, os quais já realizaram trabalhos de comunicação (no ICMBio e fora 
deste) como boletim online, elaboração de releases sobre atividades desenvolvidas 
pelo NGI (enviados para publicação no ICMBio em Foco), comunicação relacionada a 
extensão rural– divulgação da instituição, redação de artigo, e Revista das Boas 
Práticas. 

 Alguns servidores privilegiam as informações recebidas de outras colegas (“rádio 
corredor”) e há também os que são mais receptivos às informações produzidas pela 
Associação dos Servidores da Carreira Especialistas do Meio Ambiente (ASIBAMA). 
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Parte da equipe demonstrou preocupação com a falta de um canal de comunicação 
efetivo e institucional e um membro apontou que deveria haver um aplicativo 
institucional que não misture o profissional com a vida pessoal do servidor, como 
ocorre com a utilização do WhatsApp e outras redes sociais, sugerindo que fosse 
desenvolvido um aplicativo de mensagens institucional para utilização em computador 
e celular. Foram indicadas a utilização de ferramentas simples para a melhoria da 
comunicação institucional: quadro de avisos de reuniões; reuniões de equipe; 
registros objetivos das decisões, acessíveis a todos; desenvolver uma comunicação 
simples e direta; agenda eletrônica comum; WhatsApp; bom relacionamento 
interpessoal por meio de expressões verbais e não verbais. 

Para a equipe, a comunicação realiza o engajamento quando é utilizada como 
instrumento que favoreça ou promova: 

• sentimento de inclusão; 
 

• pertencimento; 
 

• valorização das opiniões diversas; 
 

• responsabilidade na tomada de decisões,  
 

• a compreensão de todas as dimensões das UC; 
 

• interatividade sobre ações institucionais, ações sociais e demais afinidades; 
 

• clareza sobre os problemas, desafios, soluções e sucessos, em especial em 
reuniões presenciais;  
 

• unificação dos procedimentos para que a equipe tenha perfeito entendimento; 
 

• mais discussões entre as equipes; 
 

• não desmotivação por meio de palavras à outra equipe (em relação as equipes 
de fiscalização); e 
 

• diminuição dos ruídos entre os membros. 
 

Para a equipe, uma reunião é adequada quando tem as seguintes características: 

• objetividade, rapidez e dinâmica; 
 

• objetivo claro e alcançado; 
 

• oportunidade de manifestação bem conduzida, sem a “ditadura dos 3min”; 
 

• registro honesto e redação clara; 
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• encaminhamentos, inclusive dos resultados esperados; 
 

• sem “bate-boca”, em geral fugindo do assunto em pauta; 
 

• sem monopólio da fala por alguém, que em geral não traz praticidade; e 
 

• desenvolvimento profundo do assunto abordado junto aos membros 
participantes. 

 

4.1.3  Liderança e Gestão de informações. 

 

A equipe do NGI atribui importância ao papel do chefe no desempenho da 
Comunicação Interna e, sendo assim, a chefia deve desenvolver um perfil de 
comunicação e estar orientada e capacitada para atingir objetivos nesta área temática.  

O PGR e o Mediare propiciaram bases para a aprendizagem desta habilidade 
profissional de liderança comunicacional por parte da atual chefe do NGI. Dentro desta 
perspectiva, é interessante juntar a este diagnóstico o perfil de liderança da gestora 
atual, prospectado pela Pesquisa de Orientação de Vida, além do resultado da 
aplicação no NGI do Instrumento de Avaliação da Gestão (IAGE) relacionado à 
liderança, comunicação e gestão de informações. 

O Perfil de Liderança apresentou os seguintes resultados: 

• Na avaliação de dominância cerebral o resultado foi a dominância do lado 
direito, caracterizando-a como indivíduo relacional, que possui a capacidade 
de socialização e comunicação, que se baseia em valores e é não-linear. Suas 
manifestações são predominantemente informais, é persuasiva e humanista. É 
uma apoiadora, sensível às necessidades das outras pessoas; e 
 

• Houve deficiência nas características analíticas, apresentando-se um perfil em 
que há potencial de melhoria para a praticidade e a objetividade. Necessita 
desenvolver habilidades para dar orientações estruturadas e organizadas. 
Possui a capacidade de formulação de ideias e inovações. Visualiza os "fatos": 
trata-os de forma intuitiva e holística. 

Baseando-se no perfil acima como predominantemente relacional e experimental, 
para facilitar a comunicação com a chefe, detectou-se que a equipe pode: criar espaço 
para as possibilidades; estar aberta a alternativas de abordagem e espontaneidade; e 
evitar: falta de entusiasmo, repetição, ritmo lento e detalhes demais. Por outro lado, a 
chefe deve aprender a responder a estilos comunicacionais que são adversos à sua 
zona de conforto. 
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Na Pesquisa de Orientação de Vida, o estilo é adaptador e negociador, que possui 
características de diplomacia, integração dos grupos e entusiasmo; porém, pode ter a 
característica de abrir mão do objetivo do grupo em função da preservação da imagem 
institucional. 

No Instrumento de Avaliação da Gestão (IAGE) a equipe indicou que a chefia exerce 
a liderança de modo a atender parcialmente os requisitos relacionados à interação e 
à promoção de comprometimento em geral, pois não há uma sistemática rotineira e 
quantitativo adequado de reuniões gerais. Contudo, reconhecem que a chefia tem se 
esforçado nas práticas relacionadas ao exercício de liderança. 

Concernente à informação e conhecimento, houve a indicação que há bons sistemas 

implantados na instituição que apoiam as operações diárias e a tomada de decisão, 

como: Sistema Eletrônico da Informação-SEI, Sistema de Autorização e Informação 

em Biodiversidade – SISBio. Por outro lado, a equipe indicou que algumas áreas 

necessitam de desenvolvimento de sistemas, como a Fiscalização e a Consolidação 

Territorial. 

O SEI possibilita a segurança das informações dos processos administrativos em 
relação a sua atualização, integralidade e disponibilidade, mas o NGI não possui um 
computador central que armazene as informações gerais produzidas nos diversos 
computadores dos técnicos, sendo que há cerca de um ano, após um furto e 
danificações em computadores, ocorrido no prédio da administração, todas as 
informações adquiridas ao longo do tempo foram perdidas e há necessidade de tentar 
recupera-las. Os servidores necessitam treinamento para a realização de backup das 
informações produzidas individualmente e realizar o compartilhamento. Há, portanto, 
necessidade de manter uma memória administrativa. 

Durante o IAGE, parte da equipe declarou que os princípios e valores, diretrizes 
estratégicas do governo e do ICMBio são poucos internalizados e disseminados, não 
havendo fluxo de informação estabelecidos. As normas de gestão de pessoas não 
são divulgadas e nem são suficientemente claras. Parte desta percepção se deve à 
falta de interesse em acompanhar os canais internos de comunicação (rede interna e 
boletins de serviço) e externos (a exemplo do Diário Oficial da União, diretamente na 
página da Imprensa Nacional ou por meio do clipping produzido pelo Serviço de 
Documentação do ICMBio). 

Os resultados do diagnóstico apontam para uma valorização, por parte da equipe, da 
necessidade de uma comunicação interna a serviço da gestão; contudo, esta tem sido 
ineficaz e não transmite informações estratégicas. Tem-se, assim, um cenário 
desafiador, pois é necessário criar a Comunicação Interna, sua forma de atuação e 
ferramentas em um ambiente que falta estratégias na circulação interna das 
informações e na gestão de comunicação.  

Um dos membros da equipe do NGI apresentou uma definição interessante sobre 
comunicação: “Comunicação é tudo aquilo que você entende e fica envolvido no que 
foi falado”. Está aí um dos caminhos, envolver para comunicar. 
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4.2    Planejamento Estratégico de Comunicação Interna  (PECI) 
 
 

 Percebendo a caracterização administrativa emblemática do NGI, já descritos no item 
1.2 Unidade de Aplicação e item  4.1 Diagnóstico da Comunicação Interna no NGI 
ICMBioBrasília-Contagem, a elaboração e a implantação do Plano Estratégico de 
Comunicação Interna (PECI), objetivou  auxiliar a promoção de uma reestruturação 
administrativa na temática relacionada; a criação de políticas e procedimentos; 
treinamento da equipe, além de reformular os veículos internos de comunicação. 

As principais diretrizes utilizadas na elaboração do PECI, foram: o alinhamento 
institucional; ambiente de trabalho respeitoso e colaborativo; e o engajamento para 
atividades rotineiras e novos projetos, disseminação dos  planejamentos existentes, o 
SAMGE, leis e normativas, planos de manejo e outros. 

A concepção do PECI foi iniciada no Planejamento do NGI de 2018, o qual, referente 
a Área Temática Administrativo/Recursos Humanos e Capacitação indicou as 
seguintes atividades: 

• realizar o preenchimento de formulários gerais sobre gestão de pessoas; 
 

• avaliar a necessidade de um Setor de RH; 
 

• elaborar o Plano de Trabalho Individual; 
 

• elaborar e monitorar o planejamento; 
 

• realizar reuniões periódicas de equipe e atividades de interação e cooperação; 
 

• elaborar o Plano Estratégico de Comunicação Interna; 
 

• incentivar a capacitação dos servidores do NGI;e  
 

• estabelecer os fluxos do protocolo, propor forma de organizar o SEI e 
atividades de rotina detalhadas (fluxos). 
 

Devido ao presente Trabalho Aplicativo Final ter o período restrito de três meses, e a 
Comunicação Estratégica é dinâmica e se estende indefinidamente ao longo do 
tempo, foram elaboradas as três primeiras fases do PECI, sendo que colocamos em 
prática apenas a fase I, que apresentamos a seguir, por meio Tabela 01 e Tabela 02. 
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PECI FASE I 09/2018 10/2018 11/201
8 

Módulo Comunicação Interna e Liderança 

Ação 1: realizar revisão bibliográfica básica sobre Liderança, 
Comunicação Interna. 
Ação 2: avaliar e caracterizar a Comunicação Interna do NGI. 

Produto 1: Diagnóstico da Comunicação Interna no NGI 
ICMBioBrasília-Contagem. 

17 a 30 
 

_______ 
 
 

_______ 

01 a 31 
 

01 a 31 
 
 

01 a 31 

01 a 16 
 

01 a 16 
 
 

01 a 18 

Módulo Reunião 

Ação 3: Diagnosticar as expectativas da equipe para uma reunião 
participativa e efetiva.  
  
Produto 1: Diagnóstico da Comunicação Interna no NGI 
ICMBioBrasília-Contagem. 
 
Produto 2: Metodologia para reuniões no NGI. 

 

 
 
 

 
 

_______ 

15 a 31 
 
 

_______ 
 
 

25 a 31 

01 a 16 
 
 

01 a 16 
 
 

01 a 16 

Comunicação Interna como Estratégia e Canais de Comunicação 

Ação 4: realizar palestra com Comunicador Social. 
Produto 4: Palestra realizada. 
 
Ação 5: Criar e reestruturar murais. 
 
Ação 6: criar um grupo de e-mail da equipe e WhatsApp 

 

 
 

 
_______ 

_______ 
 
 

15 a 31 
 

1 a 15 

 
08 

 
01 a 10 

 
19 

 
Tabela 01. Planejamento Estratégico de Comunicação Interna FASE I 
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Imagem 01: mural antigo. 

Imagem 02: murais novos. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Imagem 03: disseminação das 
diretrizes estratégicas do ICMBio. 
 

 
 
Imagem 04: utilização do mural por 
servidores. 
 

 
 
 
Imagem 05: palestra com 
Comunicador Social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagem 06. Elementos históricos e de valor 
para os servidores.  

 
Tabela 02. Registro fotográfico da aplicação do PECI Fase I. 
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4.3 Metodologia para condução de reuniões futuras no NGI. 

 

Nas conduções de reuniões, as seguintes ferramentas e estratégias serão aplicadas 
visando a atender às expectativas apresentadas pela equipe sobre reuniões: 

• deverão ser realizadas reuniões regulares por equipe: para troca de 
atualizações, nivelamento para que se conserve a equipe na direção certa. 
Reuniões gerais ocorrerão em todas as primeiras quartas-feiras do mês e 
reuniões de equipe temáticas às primeiras quintas-feiras, às 14h no prédio da 
Administração; 
 

• reuniões com Brainstorming: quanto mais ideias, melhor, mas que visem 
esclarecimento e não críticas;  
 

• as reuniões serão iniciadas com declaração que aborde aspectos gerais da 
pauta, premissas, objetivos, propósitos que poderão ser escritos e aficionados 
em local visível; 
 

• fechamento de ciclos: os participantes entendem os encaminhamentos 
advindos da reunião e os próximos passos; há feedback dos resultados; 
 

 

• nas reuniões que necessitarem de tarefas e ações supervenientes o chefe deve 
pactuar claramente as responsabilidades, restar claro, quem fará o que e em 
quais prazos; 
 
 

• negociação baseada em “princípios dos méritos”: concentrar em interesses 
institucionais, deixando claro desde o início que o resultado deve se basear em 
critérios objetivos e que atenda as premissas estabelecidas; e  
 

• comunicação não violenta. 
 

 

Realizamos uma prática seguindo parte destas estratégias durante a reunião para 
discutir um novo projeto: a operação de food truck no interior do Parque Nacional de 
Brasília.  Foi possível transpassar as resistências e dificuldades de comunicação, as 
informações que surgiram durante a reunião prestaram-se a importantes argumentos 
que embasaram os documentos técnicos formais relacionados. 
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4.4  Discussão  
 
 

As premissas e os requisitos estabelecidos no plano de projeto se mantiveram 
parcialmente durante o TAF: parte da equipe acreditou no propósito e participou em 
atividades relacionadas, mas ainda não foi possível manter encontros sistemáticos e 
registro de todas as tarefas, em decorrência da complexidade de gestão do NGI e 
afetações da sociedade líquida-moderna no trabalho. Buscamos a implementar a 
comunicação objetiva, clara e com formalizações adequadas, sendo que este é um 
fator que aprenderemos gradativamente por meio da prática. 

Os riscos não se concretizaram, não houve resistência à mudança relacionada à 

discussão da temática comunicação interna, o ambiente de trabalho manteve o 

mesmo tendendo à melhora. 

Os custos foram subdimensionados, foram necessárias mais de 200 horas de 

dedicação, sendo que cerca de 70% foram em horas extras, além do amor, paciência 

e humildade, foi necessária muita criatividade e apoio de colegas.  

A estratégia no processo de facilitação foi alterada ao longo da prática, parte das 
reuniões sistemáticas e em equipe geral foram substituídas para reuniões esporádicas 
ou informais devido a agenda de compromissos individuais na equipe e surgimento 
de urgências e emergências ou determinação por superiores para a execução de 
novas atividades pela aluna. 

O principal desafio encontrado foi honrar com a disponibilidade de horário para a 
dedicação, em que foi necessário trabalhar em finais de semana e feriados, carga 
horária em média de 12 horas/dia, principalmente nos últimos 40 dias, além do horário 
dedicado à literatura; que resultaram em incômodo físico e mental. Outro desafio foi 
que parte das indicações da equipe, durante o diagnóstico, são contraditórias entre si. 
O desafio mais óbvio, porém, mais complexo, foi a aluna incorporar a relevância e 
responsabilidades do líder na comunicação interna.  

Dos resultados alcançados no TAF, pela perspectiva da aprendizagem, a liderança 

comunicacional é marcante, como também a preparação da gestora para iniciar 

efetivamente uma comunicação estratégica. Referente ao aspecto social, as práticas 

favoreceram o início de um clima para a criação de vínculos profissionais, com 

enfoque na liderança. Este tema liderança comunicacional propiciou a elaboração do 

produto emergente Reflexões: o papel do líder de equipe na efetividade da 

comunicação interna, apresentado a seguir no item 4.4.  

A Matriz de Comunicação deverá ser elaborada nas próximas fases do PECI, pois há 

necessidade de maior ambiência, conhecimento e prática relacionada à Comunicação 

Interna Estratégica, bem como, o Planejamento Estratégico do NGI. 
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4.5 Reflexões: O papel do líder de equipe na efetividade da comunicação interna 

 

Este produto é o relato das impressões e aprendizagens decorrentes do PGR 

relacionadas à liderança e Comunicação Interna Estratégica.  Detém o objetivo de 

motivar e capacitar a atual chefia do NGI para exercer seu papel em Liderança 

Comunicacional, com um mínimo de dignidade e profissionalismo e não tem a 

intenção de nortear lideranças em Comunicação Interna; podendo ser apenas um de 

vários repositórios para outros colegas.  

Devemos, enquanto chefes, valorizar a Comunicação Interna, partindo do princípio 

que os liderados esperam ser informados sobre a política da instituição, 

principalmente relacionada à gestão de pessoas, normas, procedimentos e que 

socialize aquelas informações que tem acesso privilegiado em decorrência da 

liderança.  

Quando se trata de Comunicação Interna Estratégica a abordagem das informações 

deve passar por uma ponderação de como, por que e para quem distribuí-las, se 

rotineiramente ou casualmente, detalhadamente ou superficialmente; daí advém a 

necessidade de, ao avançar no desenvolvimento da Comunicação Interna, elaborar e 

implementar uma Matriz de Comunicação Estratégica. 

O foco da Comunicação Interna é o engajamento da equipe para realizar a missão 

institucional e favorecer um clima saudável de trabalho. 

Para os servidores que estão envolvidos em determinadas temáticas, todas as 

informações acerca desses temas específicos são relevantes e importantes. Assim, 

quando recebermos informações, devemos buscar dividi-las com os colegas que 

estão envolvidos com a temática. 

Em uma equipe complexa, as informações devem ser avaliadas por um ou dois 

colegas antes de serem remetidas, de forma a assegurar que a mensagem está 

adequada quanto ao nível de detalhes, conteúdo e contexto. Devemos primar por 

atingir o objetivo da mensagem de forma prática e objetiva, ou seja, a mensagem deve 

ser institucionalizada, sem conter a emissão de opiniões pessoais. Uma mensagem 

não institucionalizada pode se tornar desagradável ou ofensiva. 

O líder deve ter interesse genuíno no trabalho de cada colaborador e demonstrar 

claramente tal interesse, conhecendo como as tarefas são feitas, a previsibilidade de 

tempo, sua complexidade e acompanhando o cronograma de suas execuções. É 

preciso verificar se o servidor está precisando de subsídios ou apoio da chefia ou de 

outros colegas; se está gostando de executar a tarefa; se não, estimulá-lo a 

desenvolver habilidades para que sua execução seja mais confortável. Há 

necessidade, assim, da chefia fazer perguntas básicas, tais como “como está o 

trabalho?”, “posso ter um minuto da sua atenção?” ou “o que você mais gostou nesta 

Informação Técnica?” 

O papel do líder na Comunicação Interna é primar pelo fechamento do ciclo 

comunicativo, não deixando questões indefinidas; atendendo, dentro das 

possibilidades, as expectativas por respostas; e promovendo um ambiente em que os 
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servidores e colaboradores estejam atualizados. Indefinições abrem brechas para 

conflitos e isso é potencializado quando são oriundas da chefia imediata. 

A liderança é exercida preponderantemente durante diálogos de gerenciamento, 

portanto, a habilidade de escuta é extremamente necessária: informar claramente 

quanto tempo dispõe para uma conversa; interromper o que estiver fazendo - não ficar 

no celular ou no computador; olhar nos olhos, deixando explícito que está dando 

atenção; e não interromper o colega antes da conclusão do seu raciocínio, são regras 

básicas. 

A literatura aponta que a maioria dos integrantes de uma equipe necessita conversar 

com o líder com mais frequência do que geralmente ocorre, principalmente quando se 

iniciam novos projetos. Geralmente, estes diálogos iniciam apenas quando é 

identificado um problema ou falha na equipe. É nesta fase que o chefe tardiamente 

decide dialogar com o servidor, quando o embate já se instalou. Portanto, deve haver 

uma rotina básica que previna conflitos: identificar o perfil e as 

potencialidades/dificuldades de cada servidor na perspectiva de que necessitamos 

realizar o gerenciamento em toda a cadeia administrativa e que cada colega requer 

um acompanhamento diferenciado, ou seja, aplicar a Liderança Situacional. 

Temos que aprender que alguns indivíduos necessitam se sentir mais seguros para 

se engajar numa tarefa, necessitando dos mínimos detalhes e de formalizações 

constantes. Estes, exigem que o chefe detenha todas as respostas e mantenha o 

controle de tudo. Contudo, temos que cuidar para que este acompanhamento 

especial, que demanda excesso de burocracia e tempo requisitado, não atrapalhe ou 

monopolize o chefe. Outros indivíduos necessitam se sentir livres para se engajar; 

geralmente são aqueles de criatividade aguçada e que desempenham melhor quando 

há indagações e desafios. Assim, o líder deve ter sensibilidade para aprender a melhor 

forma para lidar com cada colega, experimentando novas abordagens, angariando 

capacitações e aprendizagens práticas. 

Para os colegas com baixa produtividade, devemos ajudá-los a descobrir a satisfação 

em se cumprir metas que levam ao atendimento dos objetivos de conservação e 

proteção das unidades. O acompanhamento deve ser diariamente ou semanalmente. 

Devemos demovê-los a listar as tarefas diárias e o tempo necessário para cada uma 

delas, conversar sobre o trabalho, procurar nos ater aos fatos, de forma detalhada ou 

generalista, a depender do perfil do servidor. Tarefas mais complexas podem ser 

subdivididas em subtarefas, com objetividade e clareza. Incentivando-os a tomar nota 

e usar lembretes. 

Há quem se engaja diante de desafios complexos ou onde são exigidos rapidez, ou 

seja, gostam de trabalhar sobre pressão e de serem desafiados. Para outros a pressão 

e certo caos é paralisante. Para facilitar a aprendizagem sobre o perfil técnico, 

devemos tomar nota sobre o que o motiva, como e em qual local prefere dialogar, 

possibilitando atender estas necessidades. Quando o escritório é compartilhado, 

devemos conversar pessoalmente no mínimo uma vez por semana.  

O e-mail é uma ferramenta para a troca de informações com propósitos positivos como 

transferências de conhecimentos e atualização, mas não substitui a interação frente a 

frente quando se trata de celebração e para criar vínculos de confiança. 



32 
 

Atrapalha o engajamento, além de ser falta de educação, iniciar uma nova demanda 

ou apresentar um desafio ao colega por e-mail ou telefone, se a equipe está alocada 

em um mesmo prédio. 

Devemos ter protocolos e pactuar entendimentos sobre a utilização de telefonemas e 

e-mail, inclusive para aquelas atividades rotineiras. Por exemplo, em telefonemas ou 

mensagens fora do horário de expediente há que se explicitar o reconhecimento de 

estar invadindo o tempo pessoal, sendo importante reconhecer o alto valor da ajuda 

que está sendo solicitada, por exemplo, em emergências ambientais. 

Em questões críticas, o cuidado com a utilização do e-mail deve ser redobrado, pois 

há o risco de se elaborar mensagem fora do contexto e que pode causar confusão. E-

mail de chefes devem conter explicitamente a necessidade ou não de urgência de 

atendimento, pois geralmente são classificados pelo receptor como urgente. 

Lembramos que o teor de um e-mail institucional tem o mesmo valor de documentos 

formais, quando a situação requerer contraordens ou retratações de mensagens já 

emitidas, estas também devem ser formais. 

Estimular a autocrítica e a autoavaliação na equipe evita o conflito; devemos 

reconhecer estas iniciativas e mencionar o quanto foi importante para a evolução no 

trabalho. A crítica é adequada quando se refere ao que o colega fez ou fará enquanto 

atividade, e nunca como um traço de seu caráter; por exemplo: explicitar a 

especificidade do fato ou questão que deve ser solucionada ou o padrão de deficiência 

em alguma etapa específica. A especificidade, conforme Levinson (Citado por 

Goleman,2001), é tão importante no elogio quanto na crítica. O que e como dizemos 

deve impactar para gerar empatia, mesmo tratando-se de crítica. 

A identificação e a construção de soluções para os problemas devem ser realizadas 
conjuntamente com o colega afetado. Levinson (1992) observa que os 
administradores que têm pouca empatia são mais inclinados a dar feedback de 
maneira sarcástica, o que, em vez de abrir caminho para uma correção, possibilita 
distanciamento e ressentimento. 

Goleman (2001) relaciona aptidões emocionais, cognitivas e comportamentais para 
garantir inteligência emocional, listamos à seguir aquelas em que acreditamos que 
devem ser desenvolvidas para uma Liderança Comunicacional: saber a diferença 
entre sentimentos e ações; ver-se na perspectiva da comunidade maior;  compreender 
a perspectiva dos outros; usar etapas para resolver problemas e tomar decisões; 
controlar impulsos; estabelecer metas; identificar ações alternativas; prever 
consequências; compreender normas de comportamentos (qual comportamento é 
adequado ou não); autoconsciência;  afetividade na comunicação não-verbal: 
expressão facial, gestos e  tom de voz;  comunicar-se verbalmente: fazer pedidos 
efetivos; responder eficientemente à crítica e resistir a influências negativas  dos 
colegas. 

Conforme Tulgan (2009), há uma dica interessante: não se esperar pelos problemas 

para começar o gerenciamento: 

Por exemplo, se você tem um funcionário que estoura os prazos com 

frequência, não espere mais por um atraso para só então gerenciá-lo. 

Comece assim que o prazo for fixado. Ajude-o a definir parâmetros 
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intermediários, como metas ao longo do processo. Converse com 

antecedência sobre a conclusão das etapas, deixe suas expectativas bem 

claras. 

Para estimular a pontualidade, o diálogo deve ocorrer preferencialmente no fim do 

expediente, pouco antes da saída do colega. 

O desafio é enorme, pois todos nós estamos em constante mudança, podendo 

retroagir ou avançar no comportamento profissional adequado. Portanto, os diálogos 

de acompanhamentos individuais e de equipe, face a face, são os mais adequados 

para se empenhar com sensibilidade e criatividade para um bom gerenciamento.  

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

A efetividade dos resultados foram consideráveis no que se refere à segurança da 
aluna para a prática da Liderança Situacional no NGI.  Já que o PGR exerce a 
preparação profissional para a lida diária e necessária em equipes complexas como o 
NGI. 

A gestora do NGI está motivada para exercer a liderança conforme a necessidade de 
cada liderado; passou a exercer responsabilidades concretas de disseminação de 
estratégias institucionais e de difundir as boas e novas práticas e casos de sucesso, 
de modo a favorecer que a equipe veja outras perspectivas de forma estruturada. 

Passamos a acompanhar os colegas na execução das atividades e tarefas durante 
todo o processo, e o retorno foi de maior comprometimento na execução e 
demonstraram sentimento de valorização. Esta prática alterou o modus operandi 
desta gestora, que entendia que todos os servidores se sentiam confortáveis em 
operar com a máxima liberdade até o final do processo. 

Três colegas do NGI afirmaram ter interesse em realizar o PGR e Mediare, ao tempo 
que reconheceram a influência desses cursos no avanço da gestão e na nova postura 
da chefe da unidade. 

A Comunicação efetiva/afetiva pode sim ser agente transformador de uma equipe, à 
medida que propicia a criação de vínculos, converge entendimentos profissionais e 
previne conflitos.  

Já que o principal objetivo desta prática é favorecer o início de mudança cultural do 
NGI, utilizando como ferramenta a Comunicação Interna Estratégica, deveremos 
persistir em todas as fases do PECI e na elaboração do Planejamento Operacional de 
Unidade. À médio prazo o PECI será preponderante para implementar a gestão 
orientada para os resultados. 



34 
 

6. REFERÊNCIAS 

ARAÚJO, M.A.R.; C.P. MARQUES & R.F.B. CABRAL. 2009. Gestão para resultados 
em unidades de conservação. Série Cadernos ARPA n° 3 – Programa Áreas 
Protegidas da Amazônia – ARPA e Cooperação Alemã para o Desenvolvimento 
Sustentável – GTZ. Brasília: Ministério do Meio Ambiente.  

Araújo. 2007. Unidades de Conservação no Brasil: da República à Gestão de 

Classe Mundial. Belo Horizonte: SEGRAC - Editora e Gráfica 

(http://www.ract.com.br/livro/UCs_Brasil.pdf) 

BLANCHARD, K. HERSEY, P. 1977. Psicologia para Administradores de 
Empresas.  São Paulo: E.P.U. 

CAPLAN J. E KELLEY R. (https://books.google.com.br/books?isbn=8539001918) 

CNUC/MMA, 2018 

DRUCKER, Peter F. 2000. Desafios gerenciais para o século XXI. São Paulo: 
Pioneira 

FISCHER, R.; W. URY & B. PATTON. 2018. Como chegar ao sim. Rio de Janeiro: 
Sextante.  

GEISLER, J. 2013. Como se tornar um ótimo chefe. Rio de Janeiro: Sextante.  

GOLEMAN, D. 2001. Inteligência emocional. Rio de Janeiro: Objetiva.  

HERRMANN NED 
(http://www.portaldapsique.com.br/Artigos/QuadratividadeCerebral.htm)  

JON R. KATZENBACH E DOUGLAS K. SMITH. 2018. Equipes de Alta Performance. 
Rio de Janeiro: Elsevier. 

LEVINE, S.R. 2009. Vá direto ao assunto. Rio de Janeiro: Sextante.  

MARINI, FALCÃO. 2010. Um Guia de Governança para Resultados na 

Administração Pública. Brasília: Publix. 

PINKER, S. 2008. Como a mente funciona. São Paulo: Companhia das Letras.  

STERNBERG, WILLIAMS (http://books.google.com.br/books?isbn=8539001918) 

TULGAN, B. 2009. Não tenha medo de ser chefe. Rio de Janeiro: Sextante. 

http://www.ract.com.br/livro/UCs_Brasil.pdf
https://books.google.com.br/books?id=ypRcZI8-EbEC&pg=PT175&lpg=PT175&dq=Kelley+estrat%C3%A9gias+internas+e+interpessoais&source=bl&ots=rT-aBQhivS&sig=jaV-g_px2VxDcNdHva8s9M-MAOs&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwit-6OWnb7fAhXFjJAKHRotBKkQ6AEwAHoECAoQAQ
http://books.google.com.br/books?isbn=8539001918

