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RESUMO 

 
O presente trabalho procurou abordar o tema do desenvolvimento de equipes e da melhoria 

de processos de maneira integrada, partindo da aplicação e análise conjunta entre duas 

ferramentas de gestão: o IAGE – Instrumento de Avaliação da Gestão, e o Mapeamento de 

Processos. O IAGE foi aplicado tendo como campo de estudo a DGPEA – Divisão de Gestão 

Participativa e Educação Ambiental, subordinada à CGSAM – Coordenação Geral de Gestão 

Socioambiental, vinculadas à Diretoria de Ações Socioambientais e Consolidação Territorial – 

DISAT do ICMBio. Já o Mapeamento foi direcionado ao fluxo do processo de criação e 

modificação de conselhos de unidades de conservação. O trabalho colheu reflexões e análises 

da equipe da Divisão. Ao mesmo tempo, buscou ampliar o seu olhar, a partir da participação 

proativa das lideranças dos setores envolvidos, para que a CGSAM também se beneficiasse 

das oportunidades advindas deste trabalho. Tanto o IAGE como o Mapeamento de processos 

permitiram observações convergentes quanto a gargalos ou fragilidades de gestão nas áreas 

estudadas. Tais observações demonstram a relevância dos processos de planejamento 

institucional e setorial continuados e dão destaque para os avanços alcançados em processos 

como o voluntariado, em termos de gestão de informação, comunicação interna e externa e 

diálogo com públicos-alvo. Entre os avanços necessários e que demandarão ações de gestão 

apontadas nas conclusões do trabalho, o mapeamento e desenvolvimento das competências 

nas equipes, o trabalho integrado e cooperado, o maior detalhamento do mapeamento de 

modo a explicitar etapas críticas dos processos e o papel central da CGSAM na gestão do 

conhecimento de todas as suas coordenações, são algumas das propostas indicadas neste TAF 

para promover o aperfeiçoamento da gestão aliado ao desenvolvimento das equipes da 

DGPEA e CGSAM. 

 

Palavras chaves: IAGE, Mapeamento de Processos, Conselhos Gestores de UC, 

Desenvolvimento de Equipes.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Desenvolvimento de Equipes e Mapeamento de Processos: Uma abordagem integrada 

 

Ao longo dos anos, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio vem 

implementando diferentes procedimentos visando a qualificação do seu planejamento, a 

gestão de processos e a avaliação e desenvolvimento de equipes e de seus servidores. O 

planejamento organizacional vem sendo guiado por indicadores e metas governamentais 

relativamente estáveis, mesmo em ambiente político-governamental instável, como 

observado nos últimos anos.  

Os procedimentos de avaliação de desempenho de servidores e das unidades organizacionais 

seguem modelos padronizados, como nos casos dos Planos de Trabalho Individuais e Planos 

de Trabalho das Unidades (PTIs e PTUs), na definição e monitoramento de metas 

organizacionais globais, que definem as progressões salariais ou ainda, em alguns 

instrumentos de avaliação e monitoramento tais como o Sistema de Análise e e 

Monitoramento de Gestão – SAMGe, o Planejamento de Ações de Fiscalização – PLANAF, 

protocolos de monitoramento da biodiversidade e dos planos de manejo, dentre outros. 

Apesar deste contexto, com frequência, os planejamentos setoriais não são guiados por 

padrões e modelos uniformizados, o  que, somando-se a outros fatores, geram descompassos 

entre estágios de desenvolvimento e de maturidade de uma cultura organizacional focada em 

princípios comuns de planejamento estratégico, entre setores das diversas unidades 

organizacionais, ou mesmo numa mesma diretoria, p. ex.  

O Programa de Gestão para Resultados (PGR) vem consolidando, desde 2012, um processo 

formativo que busca difundir uma cultura organizacional que implementa e qualifica 

mecanismos de planejamento, monitoramento e avaliação da gestão de processos 

organizacionais, já consolidados nacional e internacionalmente em organizações públicas e 

privadas. Pouco a pouco, os servidores formados nos cursos do PGR adotam ferramentas, 

procedimentos, conhecimentos, perspectivas e, acima de tudo, atitudes que têm o potencial 

de transformar os modos de fazer gestão no ICMBio. A consolidação deste processo formativo 

vem se dando na medida em que estes servidores, juntamente com os instrutores do PGR, 
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adotam e desenvolvem competências capazes de munir a instituição com referenciais teóricos 

e práticos capazes de qualificar, capilarizar e legitimar as melhores práticas de gestão, de 

maneira adequada às peculiaridades do ICMBio. 

Nesta perspectiva, o presente trabalho se utiliza de algumas das ferramentas, trazidas à luz 

durante o PGR, junto à equipe da Divisão de Gestão Participativa e Educação Ambiental 

(DGPEA) da Coordenação Geral de Gestão Socioambiental (CGSAM), ligados à Diretoria de 

Ações Socioambientais e Consolidação Territorial em Unidades de Conservação - DISAT. As 

ferramentas utilizadas foram o IAGE – Instrumento de Avaliação e Gestão – e o Mapeamento 

de Fluxos de Processos, conforme será melhor detalhado ao longo deste Trabalho de 

Aplicação Final - TAF.  

Neste trabalho, o IAGE foi aplicado como uma etapa inicial, e permitiu à equipe da DGPEA 

uma avaliação do status da gestão desta Divisão, bem como uma reflexão da equipe, a partir 

dos resultados evidenciados pela ferramenta, dos pontos fortes e dos pontos fracos do 

trabalho da Divisão, permitindo assim, vislumbrar oportunidades de melhoria. Porém, o IAGE 

não se ateve a uma avaliação da gestão na DGPEA de maneira fragmentada, atribuição por 

atribuição, mas sim buscando observar o conjunto das equipes e processos sob a 

responsabilidade da Divisão. 

Num segundo momento, foi feito um recorte, a partir das diferentes atribuições da DGPEA, 

optando-se pelo mapeamento do fluxo do processo de criação e modificação de conselhos 

gestores de Unidades de Conservação, especificamente no trecho do processo sob a 

responsabilidade da Divisão.  

Tal mapeamento, somado às reflexões trazidas à tona na aplicação do IAGE, permitiu aos 

gestores refletirem sobre as melhorias que são passíveis de serem implementadas no 

processo de conselhos. Além disso, trouxe outros componentes igualmente relevantes, tais 

como debater, construir e implementar estratégias de melhorias processuais que promovam, 

ao mesmo tempo e de maneira consciente e coletiva, a qualificação e desenvolvimento da 

equipe nos aspectos apontados como mais frágeis, quando da aplicação do IAGE. 

Assim, este trabalho traz à luz oportunidades de melhorias de um processo central para a 

promoção da gestão participativa nas Unidades de Conservação geridas pelo ICMBio (a saber, 

a criação e modificação de Conselhos Gestores), especificamente no âmbito das atribuições 

da DGPEA, mas sem deixar de demostrar suas relações e interfaces com outras instâncias 
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administrativas da Sede do ICMBio. Ainda, e de maneira estratégica, o presente trabalho 

propõe que tais melhorias podem e devem criar espaço para o desenvolvimento da equipe e 

para a qualificação dos servidores da DGPEA e da própria CGSAM, na medida em que poderá 

ser replicado para os demais processos da Coordenação Geral.  

Para Lencioni (2003), equipes têm sucesso (são funcionais, na palavra do autor) quando são 

excessivamente humanas, reconhecendo as imperfeições inerentes à condição humana de 

seus membros, alcançando estágios elevados de confiança, conflitos (positivos), 

comprometimento, responsabilidade e foco nos resultados. 

A partir desta perspectiva, não há melhoria de processos nem o alcance efetivo da missão de 

uma organização, se tais desafios não estiverem sustentados pela qualidade do ambiente de 

trabalho e pela satisfação e comprometimento dos servidores com os seus propósitos, 

alinhados aos da instituição. É este o olhar que orienta e motiva este TAF. 

 

1.2 A Divisão de Gestão Participativa e Educação Ambiental – DGPEA 

 

1.2.1 Competências da DGPEA 

Com a publicação do Regimento Interno (RI) do ICMBio por meio da Portaria 1162, de 

dezembro de 2018, ficariam explícitas as competências de cada setor presente na estrutura 

organizacional do Instituto2. A Divisão de Gestão Participativa e Educação Ambiental compõe 

a estrutura da DISAT, sendo subordinada diretamente à CGSAM. Segundo este RI, em seu 

Artigo 77, à DGPEA compete: 

 

I – propor diretrizes metodológicas e estratégias de educação ambiental, junto aos 

processos de gestão das unidades de conservação federais e centros de pesquisa e 

conservação, alinhados à Política Nacional de Educação Ambiental e ao Programa 

Nacional de Educação Ambiental, bem como coordenar e monitorar sua implementação; 

II – desenvolver, em articulação com as demais unidades do Instituto Chico Mendes, ações 

voltadas ao fortalecimento da participação social na gestão das unidades de conservação 

federais e dos centros nacionais de pesquisa e conservação, visando a proteção do 

 
2 A nova estrutura regimental do ICMBio foi publicada no Decreto 8.974, de janeiro de 2017 e a 
DGPEA seria criada logo no início daquele ano. 



10 

patrimônio natural e a promoção do desenvolvimento socioambiental; 

III – propor, orientar e apoiar processos que visem a qualificação da participação social na 

elaboração e implementação dos mecanismos e instrumentos de gestão de unidades de 

conservação federais e de conservação da natureza; 

IV – propor normas e apoiar técnica e operacionalmente a criação, funcionamento e 

capacitação dos conselhos de unidades de conservação federais; (grifo do autor) 

V – estimular e promover o intercâmbio de informações e as parcerias interinstitucionais 

objetivando o desenvolvimento de práticas educativas, programas e projetos voltados à 

educação ambiental e à gestão participativa; 

VI – propor normas e articular parcerias para o fortalecimento do Programa de 

Voluntariado; e 

VII – elaborar, estimular e orientar a produção de materiais educativos, ancorados na 

Estratégia Nacional de Comunicação e Educação Ambiental (ENCEA), com a participação 

das populações tradicionais, em unidades de conservação federais e entornos imediatos, 

e com grupos sociais estratégicos. 

 

O RI do ICMBio traz ainda, no Artigo 78, as competências do Serviço de Apoio ao Voluntariado 

– SEVOL, que atua vinculado à DGPEA. São elas: 

 

I – apoiar tecnicamente as unidades organizacionais para o planejamento e 

implementação do Programa de Voluntariado; 

II – elaborar materiais de apoio e comunicação em âmbito nacional, sobre voluntariado 

no Instituto Chico Mendes; 

III – promover e orientar a capacitação de voluntários para a implementação do Programa 

de Voluntariado; 

IV – propor mecanismos de formalização de parcerias para a sustentabilidade financeira 

do Programa; e 

V – encaminhar e acompanhar os processos e demandas para a implementação e 

desenvolvimento do Programa de Voluntariado nas unidades organizacionais do Instituto 

Chico Mendes. 

 

Com o intuito de melhor compreender onde, na organização da CGSAM, se encontram as 

estruturas da DGPEA e do SEVOL, a Figura 1 abaixo traz o organograma da Coordenação Geral, 

bem como suas relações institucionais acima e abaixo deste nível organizacional. 
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Figura 1: Organograma DISAT - 20193 

 

De maneira específica, um dos instrumentos utilizados pelo presente trabalho, a saber, o 

mapeamento de processos, lança luzes sobre o processo de criação e modificação de 

conselhos, o qual deriva do item IV do Art. 77 do RI, destacado acima em negrito. 

Assim, como o trabalho traz um recorte para o processo específico da criação e modificação 

de conselhos, entende-se como necessário um olhar atencioso sobre o que envolve o citado 

processo, seu histórico normativo e institucional, seus indicadores, sua relevância quanto ao 

cumprimento da missão do órgão e, por fim, sua complexidade e desafios. 

 

1.2.2 Conselhos Gestores de UC: Marcos Temporais e Indicadores Governamentais4 

 

Nos anos 1980, logo após as conferências internacionais da década anterior que mobilizaram 

o mundo e definiram diretrizes e recomendações para enfrentar a crescente crise ambiental 

planetária, o Brasil institui a sua Política Nacional do Meio ambiente (PNMA - 1981). Esta 

 
3 Fonte: Site ICMBio, 16 de fevereiro de 2020. http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/o-que-
somos/organograma_do_icmbio_2019.pdf 
4 Conteúdo baseado no Relatório de Gestão ICMBio, de abril de 2018. 
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política, dentre outros avanços, definiu como um dos princípios a educação ambiental da 

comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio ambiente e 

instituindo o Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, como o mais alto colegiado 

de gestão ambiental do país. A partir da Constituição Federal (1988), também conhecida como 

constituição cidadã, ganha mais importância a participação da sociedade na defesa do meio 

ambiente. E, em 1989 com a criação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis – IBAMA, se estabelece um locus para a gestão das unidades de 

conservação federais.  

Já nos anos 1990, a Conferência Mundial do Meio Ambiente (Rio 1992) institui, entre outras 

estratégias e iniciativas, a Agenda 21 como um processo participativo para a sensibilização, 

mobilização, interação e pactuação entre diferentes setores da sociedade e do governo para 

políticas, planos e programas de desenvolvimento sustentável. Em 1997 é instituída a Política 

Nacional de Recursos Hídricos, trazendo fundamentação para a gestão descentralizada dos 

recursos hídricos com a participação do governo, usuários e comunidades, articulados nos 

Comitês de Bacia. Em 1999, com a Política Nacional de Educação Ambiental, destacam-se os 

objetivos de garantia à democratização das informações ambientais e o incentivo à 

participação individual e coletiva na preservação do equilíbrio do meio ambiente e como 

relação direta com o exercício da cidadania. 

Gradativamente, instrumentos normativos dão condições à capilarização de uma cultura de 

participação e controle social sobre as políticas públicas nas diversas instâncias de gestão 

governamental. Nos anos 2000, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC (Lei 

9985/2000 e Decreto 4340/2002) estabelece diversas orientações para a gestão participativa 

das Unidades de Conservação (UC), prevendo a existência e estabelecendo a regulamentação 

dos Conselhos Gestores das UC. Em 2006 se estabelece o Plano Estratégico Nacional de Áreas 

Protegidas – PNAP, que orienta a ampliação da participação da sociedade na gestão das áreas 

protegidas. Em 2007, com a criação do ICMBio e, gradativamente, com a sua implementação 

e desenvolvimento, se ampliam e qualificam os processos voltados à gestão participativa e 

educação ambiental no âmbito das UC Federais. 

Os conselhos gestores são espaços favoráveis ao envolvimento da sociedade na gestão das 

UC, equilibrando os interesses dos diversos atores e setores presentes nos seus territórios, 

com vistas ao cumprimento dos objetivos de conservação do meio ambiente, enquanto direito 

coletivo, e também à contribuição da UC para o desenvolvimento da região em que se insere. 
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Desta forma, o conselho contribui para a democracia e exercício da cidadania; confere maior 

transparência à gestão pública; confere suporte ao processo de gestão das unidades; amplia 

a capilaridade e legitimidade das políticas de meio ambiente e é capaz de aumentar a 

efetividade e impacto de ações em curso sobre o território. 

Atualmente o ICMBio conta com 284 conselhos criados (nas 334 UC existentes), ultrapassando 

a meta do Plano Plurianual 2016 – 2019 que era de aumentar de 265 para 283 Unidades de 

Conservação Federais com conselhos gestores criados. Este avanço derivou, ao mesmo tempo 

em que incentivou, o direcionamento de maiores esforços para a qualificação e 

aprimoramento do funcionamento desse espaço de governança e gestão das UC. 

A ação estratégica de criação e implementação dos conselhos gestores está vinculada ao 

Programa 2078 de Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade, no âmbito do objetivo 

1070 - Fortalecer o Sistema Nacional de Unidades de Conservação e Consolidar as Unidades 

de Conservação Federais, do Plano Plurianual 2016 – 2019. 

 

1.2.3 Da DGPAR à DGPEA 

 

As atribuições relativas à coordenação nacional dos processos de criação de conselhos no 

âmbito do ICMBio, logo após a criação do órgão pela Lei 11.516, de agosto de 2007, eram 

desempenhadas por uma Coordenação de Gestão Participativa. Já em 2011, o Decreto 7.515 

passou estas atribuições para um novo setor designado como Divisão de Gestão Participativa 

– DGPAR. Posteriormente, esta Divisão passou a responder também pelas atribuições que 

antes eram da Coordenação de Educação Ambiental – COEDU. A nova Divisão é então 

designada Divisão de Gestão Participativa e Educação Ambiental – DGPEA (Decreto 8.974, de 

janeiro de 2017).  

O Decreto 8.974 também cria o SEVOL, sob a hierarquia da CGSAM e vinculado à DGPEA. 

Assim, na sede do ICMBio, o locus da responsabilidade pelos procedimentos relativos a criação 

e funcionamento de conselhos gestores de UC sempre estiveram vinculados à DISAT e à 

CGSAM, porém, houve uma série de alterações na estrutura do setor específico responsável 

pela tema, entre 2007 e os dias atuais. A recente publicação do Regimento Interno do ICMBio 

(Portaria 1162, de dezembro de 2018), mantém a estrutura regimental já prevista no Decreto 

de 2017 no que tange às agendas da CGSAM (Vide Figura 1). 
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Em 12 de Fevereiro de 2020, foi publicada o Decreto Presidencial 10.234, aprovando nova 

estrutura regimental do ICMBio, aparentemente mantendo-se as mesmas competências e 

estrutura setorial.  

Atualmente a DGPEA atua com uma estrutura de 07 servidores (analistas ambientais) e 01 

terceirizado, que responde pelas seguintes competências regimentais do ICMBio: Gestão 

Participativa, Educação Ambiental e Programa de Voluntariado. 

Até 2017 o ICMBio realizava o monitoramento do esforço investido no processo de criação e 

fortalecimento de conselhos, com um indicador de número de conselhos instituídos. A partir 

de 2018 o indicador passou a ser o número de reuniões de conselho realizadas. 

Abordando os principais processos sob a responsabilidade da DGPEA até o momento, e 

considerando números atualizados que constam no Relatório de Gestão do ICMBio de 2019 

(Relatório de Gestão ICMBio 2019 – No Prelo), temos: 

 

 GESTÃO PARTICIPATIVA - São 284 Conselhos Gestores de UC federais instituídos, de 

um total de 334 UC Federais, sendo que no período entre junho de 2018 e maio de 

2019 foram contabilizadas 220 reuniões de conselhos realizadas. Para a realização 

destas reuniões, 60% do custeio proveio de fonte orçamentária, com recursos 

disponibilizados via DGPEA/CGSAM, enquanto o restante decorreu da alocação de 

recursos provenientes de projetos especiais e articulações locais. No total, estima-se 

que os conselhos de UC mobilizem, diretamente, cerca de 70.000 conselheiros entre 

tirulares e suplentes, que representam a sociedade na gestão destas áreas protegidas. 

 VOLUNTARIADO - O ICMBio vem dando continuidade ao Programa de Voluntariado, 

já tendo alcançado a adesão de 232 Unidades ao Programa (o que inclui os centros de 

pesquisa, unidades de conservação e sedes administrativas). Em 2019, ocorreram 27 

novas adesões de unidades. Como indicador da robustez do programa, o seu Sistema 

de Gestão registrou o total de 23.798 voluntários, do quais 16.729 apenas em 2019, 

mais do que o dobro do número alcançado em 2018 (7.597 pessoas). 

 EDUCAÇÃO AMBIENTAL - Quanto ao tema da Educação Ambiental, o Instituto elabora 

e executa os projetos político-pedagógicos específicos para a realidade das unidades 

de conservação (PPPEAs – Projetos Político-Pedagógicos Orientados pela Educação 

Ambiental), além de orientar tecnicamente e, em muitos casos, subsidiar ações e 
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projetos de educação ambiental. Segundo dados do SAMGe (SAMGe 2018 e SAMGe 

2019), enquanto em 2018 foram realizadas 218 ações de Educação Ambiental e 

Sensibilização, envolvendo 197 UC, em 2019 o número de ações subiu para 265, em 

243 UC. Entre tais iniciativas desenvolvidas no último ano, destacam-se: formação de 

formadores ambientais e de conselheiros das UC; capacitação de jovens para exercer 

o protagonismo na conservação ambiental; sensibilização dos visitantes das áreas 

protegidas; uso da comunicação com finalidade educativa. Mulheres, juventude, 

extrativistas e os conselheiros das unidades de conservação são o público prioritário. 

Ao todo, 83.454 pessoas receberam ações de educação e sensibilização ambiental nas 

unidades de conservação federais em 2019, em números aproximados. 

 

1.2.4 CGSAM e DGPEA: Uma Ponte entre o ICMBio e a Sociedade 

 

Os dados demonstrados no item anterior, pertinentes aos processos mais relevantes que 

estão sob a responsabilidade da DGPEA, indicam a importância da ações desenvolvidas pela 

Divisão com vistas a normatizar, gerir, orientar, supervisionar, monitorar, subsidiar e 

fortalecer processos e programas que possuem, em seu cerne, a capacidade de ampliar e 

qualificar sobremaneira a relação da sociedade com as unidades de conservação em nível 

nacional. 

Como demonstrado no item 1.2.2, onde são indicados os Marcos Temporais (Normativos e 

Institucionais) das políticas públicas federais nos últimos 40 anos no que concerne ao desafio 

de ampliação da participação social na gestão das áreas protegidas, o envolvimento crescente 

da sociedade, caminhando para o estabelecimento crescente de instrumentos de controle 

social das políticas públicas de cunho socioambiental (apenas para fazer este recorte 

temático), demonstra de forma clara, que a participação não é uma opção de Governos, mas 

uma diretriz sólida para o Estado Brasileiro.  

A partir de 2018 a CGSAM e suas Coordenações passaram a contar com um planejamento 

estratégico, quando foi definido o propósito do macroprocesso, bem como os valores que 

norteiam o seu trabalho. Ficou indicado então que o propósito da Coordenação Geral seria o 

de promover e aprimorar continuamente a participação social qualificada nos processos sob 

gestão do ICMBio. Os Valores da CGSAM definidos em 2018 foram: Equidade, Participação, 
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Justiça Ambiental, Integração, Sustentabilidade e Engajamento (Boaventura, 2019). Tanto o 

propósito quanto os valores que norteiam a atuação da equipe da CGSAM se mostram, desta 

maneira, coerentes com as proposições do Estado Brasileiro visando a ampliação e 

qualificação da participação social nas políticas públicas, implementadas nas últimas 4 

décadas. 

 

1.3 Justificativa 

 

A CGSAM realiza, anualmente, a atualização do seu planejamento de atividades, de maneira 

articulada entre todas as suas Coordenações. Além do propósito de melhor realizar suas 

tarefas e objetivos, a cultura de planejamento adota na Coordenação Geral, também busca  

qualificar a atuação cooperada da equipe, ao mesmo tempo em que visa atender com mais 

qualidade as demandas das unidades de conservação e da sociedade. No ano de 2018 se 

trabalhou pelo alinhamento metodológico deste planejamento ao planejamento institucional.  

Almejando estabelecer raízes mais profundas visando a gestão estratégica dos seus processos, 

o planejamento passou a utilizar a ferramenta CANVAS5 – modelo de negócio, delimitando 

alguns aspectos norteadores para a Coordenação Geral, sendo eles: Propósitos, Valores, 

Governança, Objetivos Estratégicos, Pessoas, Informação e Comunicação e Entregas. 

À época de sua elaboração, início de 2018, a equipe avaliou que o CANVAS proposto refletiu 

bem as prioridades da gestão e coadunava com os objetivos estratégicos institucionais. 

Porém, em decorrência de mudanças nas equipes e dificuldades no acompanhamento da 

ferramenta, no início de 2019, a coordenação julgou necessário reavaliar o modelo proposto, 

buscando adequar as suas prioridades e alinhar o aprimoramento do acompanhamento na 

execução das ações (Boaventura, 2019). 

No ano de 2018, a equipe CGSAM apontou, como principal objetivo estratégico do 

macroprocesso, o desenvolvimento dos trabalhos de forma mais integrada entre os setores 

da Coordenação Geral, a saber a COGCOT, DGPEA e SEVOL. Já no ano de 2019, durante a 

reunião para avaliação das ações de 2018 e planejamento do ano que se iniciava, a equipe 

 
5 Considerando os aspectos definidos na área empresarial, a equipe de Gestão Estratégica do ICMBio trabalhou 
em adaptações (no CANVAS) para o modelo que o compatibilizasse com o uso na área da gestão pública 
ambiental, que foi utilizado em 2018 com facilitação da servidora Karina Sales e será apresentado neste trabalho. 
(Boaventura, 2019). 
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entendeu que o objetivo de integração interna foi plenamente atendido, sendo demonstrado 

pela elevada qualidade do ambiente interno de trabalho e pelo sentido de cooperação entre 

as pessoas e as equipes. 

A partir deste entendimento, novos desafios foram definidos pela equipe CGSAM e expressos 

no planejamento como seus objetivos estratégicos para o ano de 2019, dentre eles, 

destacaram-se alguns que já apontavam os sintomas que levaram à construção das ideias 

iniciais para o presente TAF: 

 

. Ampliar a integração das ações da CGSAM com os demais macroprocessos, buscando o 

alcance da missão institucional; 

. Estruturar a informação na CGSAM; 

. Mapear e coordenar a aplicação de recursos; 

 

Destaca-se, entre os objetivos estratégicos elencados pela CGSAM, o desafio de se fortalecer 

a integração dessa Coordenação Geral com os demais macroprocessos do ICMBio. Neste 

sentido acredita-se que este objetivo que poderá ser alcançado na medida em que os próprios 

setores da Coordenação Geral também atuarem de forma ainda mais integrada e orgânica, 

destacando ainda mais este modo de fazer como um valor a ser difundido para a organização. 

Se evidencia ainda, entre os objetivos destacados, a orientação para a Coordenação Geral 

buscar uma forma de melhor qualificar a gestão da informação técnica e orçamentário-

financeira. Considerando a diversidade e complexidade dos temas tratados na CGSAM, bem 

como a diversidade e montantes de recursos mobilizados para tal, oriundos de fontes 

orçamentárias e externas, não se trata aqui de objetivos estratégicos de fácil alcance.  

 

Torna-se igualmente importante analisar alguns aspectos de governança apontados pela 

DGPEA e expressos no Relatório de Gestão de 2019 (Boaventura, 2019). O documento traz os 

seguintes aspectos: 

 

. Decisões participativas; 

. Todos podem se apropriar das informações para atendimentos e encaminhamentos mais 

“simples”; 

. Alinhamento para que toda a equipe faça uma “triagem” dos atendimentos da DGPEA; 
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. Participação da equipe ampliada na decisão e execução de algumas ações; 

 

Os aspectos da governança da DGPEA apontados no Planejamento 2019 indicam uma 

orientação pela necessidade de maior alinhamento entre as equipes de trabalho, para que 

todos tenham maior conhecimento das diversas agendas da Divisão, assim como tenham 

também condição de atendê-las. Esta orientação tanto serve como estratégia de reduzir a 

dependência de pontos focais exclusivos para algumas agendas, como para harmonizar 

melhor as cargas de trabalho com aproveitamento mais efetivo das diferentes competências 

presentes na equipe. 

O relatório do planejamento 2019 da Coordenação Geral, destaca a limitação presente na 

equipe, e comum às mais diversas esferas de atuação no ICMBio, no esforço para dar 

continuidade aos planejamentos estratégicos, que se caracteriza pela fragilidade do 

monitoramento da execução das ações e pela dificuldade na criação de indicadores que 

reflitam o desempenho e sobretudo o esforço da equipe. 

Neste sentido, o presente trabalho busca criar condições para que se permita um melhor 

aproveitamento das competências presentes nas equipes e um maior equilíbrio de atribuições 

e protagonismo dos atores, partindo de uma análise do status da gestão da DGPEA 

(oportunizado pela aplicação da ferramenta IAGE) e da oportunidade de se modelar, avaliar, 

propor melhorias e definir procedimentos para implementar tais melhorias no caso específico 

do processo de criação e modificação de conselhos gestores de UC. 

Entre as melhorias necessárias já identificadas, mapeadas no Planejamento CGSAM 2019 e no 

IAGE DGPEA, destacamos o monitoramento e avaliação das ações e a gestão da informação 

técnica e orçamentário-financeira tanto na DGPEA quando da CGSAM como um todo. 

Este movimento visando o aprimoramento de ferramentas de gestão da DGPEA e seu 

espraiamento para a CGSAM ganha uma relevância especial quando observamos que a equipe 

CGSAM enxerga o seu ambiente de trabalho como um “espaço de cura”, onde os valores 

propagados pela Coordenação Geral são efetivamente praticados e onde a qualidade das 

relações tem sido sempre bem avaliada pelo seu corpo técnico. Este cenário pode e deve ser 

levado em conta, visto que a qualidade do ambiente de trabalho é fator crítico para o sucesso 

de qualquer equipe.  
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1.4 Objetivo 

 
O Objetivo do presente trabalho foi identificar aspectos / espaços de melhoria na gestão da 

equipe DGPEA e também de processos sob a responsabilidade da Divisão a partir da análise 

da gestão, oriunda da aplicação do IAGE e do mapeamento do processo de criação e 

modificação de conselhos gestores de UC. 

Buscou-se identificar, de maneira coletiva, envolvendo toda a equipe DGPEA e as Chefias da 

Divisão e da CGSAM, pontos de melhoria na gestão da equipe e dos procedimentos de 

processos. Para o alcance de tais melhorias está se priorizando a adoção de estratégias que 

atuem na interface direta entre a gestão de equipes e de processos, de maneira que ambos 

os aspectos possam ser tocados e aperfeiçoados, aumentando a efetividade das medidas de 

gestão no âmbito individual, coletivo e processual. 

 

2. METODOLOGIA DE REALIZAÇÃO DA PRÁTICA 

 

2.1 Aplicação do Instrumento de Avaliação da Gestão – IAGE – na DGPEA – Agosto 2019 

 

O IAGE foi apresentado no 1º. Módulo EaD deste curso PGR como uma ferramenta adaptada 

a partir do Modelo de Excelência da Gestão Pública para as UC – MPEG. O desafio feito foi 

para que cada educando aplicasse a avaliação em sua equipe de atuação. Os resultados desta 

aplicação deveriam ser trazidos no primeiro Módulo Presencial (Módulo II do Curso), que 

ocorreu em maio de 2019. 

O primeiro exercício de preenchimento foi realizado com a equipe DGPEA nas semanas 

anteriores ao Módulo II. Estava presente boa parte da equipe, incluindo a Chefe da Divisão e 

sua substituta. Como o tempo era curto, foram priorizados pela equipe 4 critérios de 

avaliação, sendo eles: Liderança, Informação e Conhecimento, Processos e Pessoas, sendo que 

este último não foi concluído nesta ocasião. 

A aplicação complementar do instrumento ocorreu 3 meses depois, em agosto, com grande 

parte da equipe anterior e mais alguns que estavam ausentes na primeira aplicação. Foram 

trabalhados os demais critérios de avaliação da gestão propostos no IAGE, iniciando pela 

conclusão do critério Pessoas e seguindo por Estratégias e Planos, Cidadãos, Sociedade e 
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Resultados 

Em ambas as datas, o início contou com uma contextualização, por este educando, quanto à 

sua participação na Turma 6 do PGR, os objetivos da ferramenta que estava sendo aplicada 

com a equipe e as possibilidades de aprendizados que ela poderia trazer para a DGPEA, 

considerando que ela seria parte de um projeto de investigação que levaria a confecção do 

presente TAF. 

Buscou-se, desta maneira, envolver a equipe na aplicação do IAGE, destacando sua 

oportunidade de gerar benefícios para a gestão da Divisão, e que isso teria impactos mais 

significativos se fosse proposto e conduzido pela própria equipe ali envolvida. 

Os temas tratados na primeira e segunda aplicação não seguiram uma lógica da relação de 

cada um dos blocos de critérios com o PDCA, mas sim por uma percepção da equipe quanto à 

ordem a ser seguida. A equipe definiu a ordem dos critérios que lhe fez sentido, o que gerou 

confiança para o preenchimento do instrumento.  

Importante destacar que, antes da realização da primeira reunião, foi disponibilizado o 

formulário do IAGE, bem como as orientações repassadas pelos instrutores do PGR quanto ao 

seu preenchimento, de maneira a permitir uma familiarização prévia do IAGE por toda a 

equipe. 

Após cada reunião, o resultado também foi compartilhado com os envolvidos, visando o 

fortalecimento destes laços e proporcionando o melhor comprometimento de todos com o 

processo. 

Ao final de cada etapa do preenchimento, foram feitas anotações quanto à percepção geral 

do grupo frente aos resultados que se evidenciavam. Reflexões mais amplas eram inevitáveis, 

para além das análises sobre cada conjunto de resultados apontados em cada critério, o que 

permitiu, além de um olhar crítico e novo da equipe sobre a gestão da DGPEA (visto que 

análise similar ainda não havia sido feita de maneira coletiva, até então), também 

apontamentos e insights mais amplos sobre o papel e modus operandi de cada servidor, das 

subequipes envolvidas em cada processo e da equipe como um todo que atua na Divisão. 

  

2.2 Mapeamento de Processo de Criação e Modificação de Conselhos Elaborado e 

Revisado pelas Chefias – Dezembro 2019 e Janeiro 2020 
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Durante o Módulo 5 (Presencial) do PGR, que ocorreu em dezembro de 2019, foi abordado o 

tema da gestão de processos, tendo sido trazidos os aspectos conceituais e práticos do 

mapeamento de processos. Um dos exercícios propostos pelos instrutores foi que, em grupos, 

os participantes deveriam realizar a modelagem de um processo a ser escolhido. O grupo no 

qual fez parte o autor deste TAF, aceitou o desafio de realizar o exercício utilizando o processo 

de criação de conselhos gestores de unidades de conservação. 

Ao longo das atividades propostas pelos instrutores, o grupo foi aprimorando o mapeamento 

deste processo, quando surgiu o interesse (do autor) de utilizar a ferramenta para, assim como 

no caso do IAGE que havia sido aplicado na DGPEA, envolver gestores e equipes da Divisão 

também na modelagem do processo de conselhos. A parte inicial do mapeamento havia sido 

feita durante o Módulo 5, porém o mapeamento estava incompleto e com alguns equívocos 

conceituais, visto que nem o grupo nem este educando, dominavam todas as nuances e 

algumas complexidades do processo.  

Assim, e considerando a impossibilidade de reunir toda a equipe da DGPEA ainda no final do 

ano ou nos meses seguintes, em função de férias, recessos e licenças dos servidores, o 

mapeamento foi apresentado à chefia da Divisão (Chefe e sua substituta) ainda no mês de 

dezembro, quando foi esclarecido, em linhas gerais, o exercício feito no PGR e a proposta que 

agora estava colocada para a equipe, representada pela chefia: Realizar os ajustes e 

complementações necessários para se chegar a um desenho correto do processo de criação 

de conselhos (AS-IS) no trecho que envolve as responsabilidades diretas da DGPEA, até a 

publicação dos instrumentos adequados para sua concretização. 

A primeira parte do exercício foi realizada nesta mesma reunião com a chefia. O mapeamento, 

previamente esboçado, foi apresentado desde o seu início até sua etapa final, com a indicação 

dos elementos que o compunham. A Chefe e sua substituta anotaram separadamente suas 

observações à medida que o mapeamento era apresentado. Em seguida, cada um dos 

apontamentos de ambas foram sendo externalizados, enquanto os esclarecimentos e o 

detalhamento de cada etapa eram registrados para ajustes posteriores. 

Cerca de uma semana após esta reunião, foi disponibilizado o mapeamento com os ajustes 

indicados, para verificação final da chefia. Também foi solicitado, nesta ocasião, que fosse 

revisitado o IAGE e, especialmente, as anotações feitas durante as reflexões da equipe 

realizadas em maio e agosto de 2019. O objetivo proposto era que, tendo clareza dos gargalos, 

pontos fortes e necessidades de melhorias indicados pela equipe durante o exercício do IAGE, 
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se buscasse identificar quais momentos e procedimentos, verificados no mapeamento do 

processo de criação de conselhos, poderiam ser redefinidos ou aprimorados para que, sob tais 

alterações, se criasse oportunidades das melhoria na gestão da DGPEA, já sinalizadas pela 

equipe, no IAGE.  

Assim, as ferramentas utilizadas na análise do processo em questão foi a pesquisa nas 

normativas e manuais relativos ao processo mapeado, entrevista com as lideranças 

diretamente envolvidas no processo e a observação direta, considerando que o presente 

educando atuava, na ocasião da realização deste trabalho, diretamente nas etapas do 

processo. 

 

2.3 Definição de Estratégias de Melhorias na Gestão de Equipe e Processos na DGPEA junto 

às Chefias – Janeiro e Fevereiro 2020 

 

Apesar da impossibilidade de realizar as reflexões sobre as melhorias no processo de criação 

e modificação de conselhos conjuntamente com toda a equipe DGPEA e antes da finalização 

deste TAF, a intenção do apontamento das melhorias não foi abandonada, por se entender 

que isso se tornou um ponto relevante deste trabalho.  

Assim, como apontado na fase 2.2 acima, foi solicitado que a Chefe da Divisão refletisse e 

indicasse as oportunidades de melhoria no processo recém mapeado, de maneira que os 

gargalos de gestão da DGPEA, apontados durante o exercício do IAGE com a equipe, pudessem 

ser tratados, gerando procedimentos novos que, ao mesmo tempo que aprimorassem o 

processo, também permitissem o desenvolvimento e fortalecimento de fragilidades de 

gestão, especialmente no que se refere às competências e atribuições das equipes em 

conjunto e individualmente, por cada servidor envolvido.  

As questões levadas aos Chefes foram estas:  

A partir deste mapeamento, favor verificar quais as possibilidades de melhorias 

considerando os seguintes aspectos (apontados no IAGE): 

1 - Registro de informações e acompanhamento;  

2 - Monitoramento e Avaliação (do que tange ao processo dentro da DGPEA e/ou 

DISAT);  
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3 - Participação de toda a equipe DGPEA no processo (divisão de tarefas / 

concentração de trabalhos, comprometimento e cooperação, conhecimento 

processual);  

Obs. Avaliar possibilidades de melhoria a partir destas abordagens ou de algumas 

delas que entenderem mais relevantes ou viáveis. Neste caso, apontar quais foram 

utilizadas. Fiquem à vontade para relerem os resultados do IAGE para novas 

interpretações / leituras ou mesmo para destacar abordagens de melhoria não 

indicadas aqui. 

 

Já em janeiro do corrente ano, a Chefe da Divisão retornou com os seus apontamentos e com 

as perspectivas que enxergava visando a melhoria do processo na interface com o 

desenvolvimento das equipes de trabalho. 

Paralelamente, já em janeiro deste ano, foi convidado a se envolver neste trabalho o 

Coordenador Geral da CGSAM para que também apontasse suas perspectivas de melhorias 

para a gestão da DGPEA, conforme os aspectos já levantados durante o IAGE e outros que ele 

entendesse relevantes. Para tanto, foi necessária uma sensibilização deste para o estágio em 

que se encontra este trabalho, bem como os resultados já alcançados pelo IAGE e pela 

ferramenta de modelagem e mapeamento do processo de criação e modificação de 

conselhos. Importante destacar que a trilha adotada no desenvolvimento deste TAF tem como 

perspectiva, criar mecanismos replicáveis para outros processos geridos pela DGPEA (como o 

Programa de Voluntariado e as ações de Educação Ambiental) e também para outros setores 

da CGSAM, como a própria Coordenação Geral em suas competências específicas, e a COGCOT 

– Coordenação de Gestão de Conflitos em Interfaces Territoriais.  

Assim, foram também trazidos para este trabalho, os aportes do Coordenador Geral, já 

incorporando a possibilidade deste exercício ser replicado para toda a CGSAM e, assim, 

promover as melhorias no planejamento estratégico que vêm sendo almejadas. Vale destacar 

que a busca por estas melhorias foi um dos motivos das permissões dadas pelas chefias para 

a minha participação neste PGR. 

 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 
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3.1 IAGE – Instrumento de Avaliação da Gestão 

 

O IAGE – Instrumento de Avaliação da Gestão, é uma ferramenta de avaliação adaptada ao 

ICMBio, nos seus primeiros anos de implementação, a partir de um modelo utilizado pelo 

Governo Federal nos últimos 20 anos conhecido como Instrumento de Autoavaliação da 

Gestão Pública – IAGP. Originalmente, o IAGP tinha como propósito verificar o grau de 

aderência de processos gerenciais de uma organização pública em relação ao Modelo de 

Excelência em Gestão Pública, referencial do Programa Nacional da Gestão Pública e 

Desburocratização – GESPÚBLICA (Brasil, 20206). 

Segundo Costa (2018), o IAGE proporciona uma avaliação crítica e objetiva das práticas de gestão 

por meio do exame de quarenta e quatro “Requisitos de Avaliação”, divididos em oito “Critérios”: 

Liderança; Estratégias e Planos; Cidadãos; Sociedade; Informação e Conhecimento; Pessoas; 

Processos; e, Resultados. 

Inicialmente, no ICMBio, o IAGE partiu da identificação das práticas de gestão já implementadas 

nas unidades de conservação em relação a cada um dos critérios estabelecidos pelo modelo, 

definindo, assim, o marco zero para o processo de melhoria da gestão de unidades de conservação 

do Instituto Chico Mendes (Costa, 2018). Desde então, o IAGE vem sendo utilizado por diversas 

unidades organizacionais do órgão como ferramenta de avaliação da gestão destes setores, fato 

que pode ser verificado, por exemplo, a partir da análise dos Trabalhos de Avaliação Final (TAF) 

apresentados no PGR. 

O processo de implementação do Modelo de Excelência em Gestão Pública do Governo 

Federal teve, entre seus desafios, reorientar as estruturas executivas do Estado para a atuação 

voltada para resultados e promover a inclusão social e participação dos cidadãos na vida 

pública e, especialmente, nos processos decisórios do governo, notadamente no 

planejamento, avaliação e controle das políticas públicas (Brasil, 2014). 

Diferentemente das organizações do mercado, orientadas pelas premissas da autonomia da 

vontade privada, lucro financeiro e atingimento da sustentabilidade do negócio, na 

administração pública, as organizações públicas devem ser regidas pela supremacia do 

interesse público, pela obrigação da continuidade da prestação do serviço público, tratando a 

todos igualmente e com qualidade, buscando gerar valor para a sociedade e formas de 

garantir o desenvolvimento sustentável, sem perder de vista a obrigação de utilizar os recursos 

 
6 http://www.gespublica.gov.br/content/autoavaliação-da-gestao-publica 
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de forma eficiente (Brasil, 2014). 

A partir das premissas indicadas acima, as ferramentas de avaliação da excelência da gestão 

pública e, de maneira específica, o IAGE entendido como instrumento de avaliação adaptado 

à realidade do ICMBio, como já destacado, possui uma estrutura constituída por oito critérios 

de avaliação, representando as oito dimensões da gestão pública, representadas no Figura 2 

que segue: 

 

 

Figura 2: Representação gráfica da gestão pública em oito dimensões7 

Cada uma destas dimensões, são avaliadas, no IAGE, a partir de uma lista de requisitos de 

avaliação da gestão, indicando cenários de implementação (Conforme - C, Parcialmente 

Conforme - PC e Não Conforme - NC) e registro de evidências. Os requisitos de avaliação do 

IAGE indicam aspectos da gestão redigidos, na ferramenta, na forma de assertivas, tangíveis 

e mensuráveis, quantitativa e qualitativamente. Os cenários devem representar o status de 

desenvolvimento do requisito avaliado, e o registro deve ser lastreado em práticas concretas 

que evidenciem o cumprimento do requisito. Para facilitar a visualização, o Anexo I traz os 

requisitos do IAGE aplicados ao ICMBio, de maneira resumida. 

Conforme expresso na Figura 2, as dimensões da gestão pública estão organizadas em blocos 

(I a IV). O bloco I é constituído pelas dimensões de planejamento, que movem a instituição e 

lhe dão direcionalidade. O bloco II é constituído pelas dimensões de execução, representando 

 
7 Brasil, 2014 
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o centro prático das ações organizacionais, transformando finalidades e objetivos em 

resultados. O bloco III é o dos resultados, onde se encontra o controle da organização, pois é 

nesta etapa do percurso da gestão que é possível avaliar a qualidade do sistema de gestão e 

o nível do desempenho institucional. Por fim, no bloco IV a avaliação, onde se encontram as 

dimensões de informação e conhecimento, sendo aquelas que melhor representam a 

inteligência da organização, pois dá ao órgão capacidade de corrigir, melhorar ou inovar suas 

práticas de gestão e, consequentemente, seu desempenho (Brasil, 2014). 

Quando práticas de excelência são adotadas de maneira contínua e permanente em todas as 

oito dimensões da gestão pública, se implementa o chamado PDCA, sigla em inglês que 

traduzida e adaptada à linguagem gerencial acima descrita, indica os quatro blocos da Figura 

2: Plan / Planejamento, Do / Execução, Check / Resultado e Action / Avaliação e Ação.  

Segundo Martins e Marini (2010), a gestão para resultados 8 , deve ser dinâmica não se 

limitando apenas a mensurar resultados, mas especialmente defini-los (a partir de um 

planejamento abrangente), alcançá-los (a partir de processos claros de implementação), 

monitorá-los e avaliá-los (a partir de “controles”, acompanhamentos e ajustes decorrentes). 

Para os autores, isso representa ir além do PDCA, adotando uma noção de geração e 

incorporação das informações sobre desempenho nos processos decisórios da organização. 

Ainda segundo Martins e Marini (2010), a gestão para resultados deve basear-se num conceito 

amplo de desempenho, que englobe tanto os esforços quanto os resultados. Nas palavras dos 

autores, gerir o desempenho significa não apenas monitorar resultados, mas promover 

também o alinhamento dos esforços para os resultados desejados.  

 

3.2 Mapeamento de Fluxo de Processos 

 

A primeira etapa de desenvolvimento deste TAF se constituiu na aplicação do IAGE, como 

ferramenta de avaliação do status da gestão no âmbito da DGPEA, considerando as 8 

dimensões da gestão pública, com exposto no item anterior. 

O passo seguinte foi a aplicação da ferramenta do mapeamento de processos. Foi definido o 

processo de criação e modificação de conselhos de unidades de conservação como caso, 

 
8 A Gestão para Resultados é adotado no ICMBio como modelo gerencial desde a criação do órgão. 
Referência de: http://www.icmbio.gov.br/portal/gestaoestrategica. ICMBio, 11 de fevereiro de 2020.  
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dando foco nas etapas do processo que estão sob a responsabilidade direta da DGPEA. 

Um processo é um trabalho que entrega valor aos clientes de uma organização ou até 

apoia/gerencia trabalhos de outros processos dentro da organização ou entre organizações. 

São compostos por atividades interrelacionadas e que solucionam questões específicas. Tais 

atividades são compostas por regras vistas num contexto com outras atividades, criando assim 

uma visão de sequência ou fluxo (ABPMP, 2013). 

O Gerenciamento de processos é entendido como um ativo das organizações. Pressupõe que 

os objetivos organizacionais podem ser alcançados pela definição, desenho, controle e 

transformação contínua de processos. Para tanto, o gerenciamento de processos requer 

comprometimento organizacional, pois cria novos papéis e responsabilidades, estabelece 

novas relações, interações e comprometimento entre setores e seus responsáveis. Ele deve 

estar lastreado por valores, crenças, lideranças e cultura organizacional fortes, com destaque 

para as lideranças, por serem os que mais influenciam o estabelecimento de mudanças e a 

criação de um ambiente de sucesso (ABPMP, 2013). 

Os processos devem ser analisados para além do Como são feitos, abarcando também como 

forma de qualificar seu gerenciamento, o O que, Onde, Quando, Por que e Por quem cada 

etapa do processo é realizada. Cada uma das questões expostas requer um conjunto de 

mecanismos de aferição que devem ser utilizados conforme a necessidade específica do 

gerenciamento dos processos e para que se torne um mecanismos efetivo e de custo 

adequado às necessidades e disponibilidade de recursos, sem que se mostre tão custoso que 

possa ser abandonado. 

A partir desta perspectiva, Guaitanele (2018), citando Pavani Júnior e Scucuglia, destaca que 

a análise de processos pode se dar utilizando-se de três abordagens que possuem como 

motivação básica corrigir (PDCA), melhorar (PDSA) ou aperfeiçoar/refinar/inovar (PDCSL) as 

práticas de gestão. O presente trabalho destaca, como referencial para a investigação do 

processo aqui trabalhado, a análise in process (PDCA), sendo este, na palavra da autora, 

todo e qualquer resultado de análise dos processos organizacionais dotado de um motivo 

específico para disparo e que esteja prejudicando as operações; Trata-se de uma abordagem 

de olhar o processo por dentro para proposição de melhorias a partir de problemas 

detectados.  

O motivo específico que norteou este processo foi a identificação, pelas lideranças 
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responsáveis pelo mapeamento, de etapas passíveis de melhorias, a partir dos gargalos ou 

fragilidades de gestão já identificados pela equipe da DGPEA quando da realização do IAGE. 

A análise de um processo corresponde à fase Check, no ciclo de vida PDCA, podendo ser 

feita pelos clientes que recebem os produtos do processo (de fora para dentro, quando se 

pergunta “será que estamos fazendo a coisa certa?”), ou pelos atores internos diretamente 

envolvidos na execução do processo (de dentro para fora). Quando a checagem é realizada 

de dentro para fora (como é a proposta deste TAF), a pergunta feita é “será que estamos 

fazendo certa a coisa?” ou, em outras palavras, se os procedimentos para o alcance dos 

resultados estão sendo realizados de maneira eficiente, contribuindo com a melhor entrega 

e o menor custo (ABPMP, 2013). 

Entre as informações que podem ser geradas numa análise de processo (na perspectiva de 

ABPMP, 2013), algumas se destacam como oportunas ao andamento do presente trabalho, 

visando identificar oportunidades de melhoria nos aspectos identificados como frágeis 

durante a realização do IAGE na DGPEA. Destacamos: uma visão do processo na perspectiva 

interfuncional; os papéis e handoffs em cada área funcional do processo; métricas de 

desempenho que podem ser utilizadas para monitorar o processo; e, um resumo das 

oportunidades identificadas para aumentar a eficiência e eficácia. 

No caso específico, as informações geradas com a análise do processo de conselhos e que 

compuseram o seu modelo “AS-IS” (Anexo II), poderão ser úteis na solução de problemas 

de desempenho, na orientação visando o estabelecimento de novas tecnologias vinculadas 

ao processo e, de maneira oportuna, verificar mudanças nas condições de operação do 

processo após a adoção de novas regulamentações na organização. Estas são algumas das 

oportunidades apontadas em ABPMP (2013), como desencadeadoras da análise de 

processos, de uma forma geral, e que possuem correlação com o caso aqui estudado. 

Analisando experiências de aplicação do mapeamento de processos em instituições 

públicas, como num caso relatado na ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 

podemos identificar apontamento de ganhos significativos, por exemplo, no aumento da 

capacidade das equipes entenderem de maneira mais abrangente os processos pelos quais 

são responsáveis. Porém, algumas dificuldades importantes são relatadas, como a 

dificuldade das equipes lidarem com as mudanças, o auto custo de implementação e o 

desconhecimento de ferramentas de gestão, além da descontinuidade administrativa (Silva, 
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Jéssica. 2014). 

Na avaliação dos ganhos administrativos advindos a partir da implementação do 

mapeamento de processos na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Moreira e 

Costa, 2017), foram identificadas uma de série de ganhos institucionais, dentre eles: a maior 

agilidade de processos e a padronização de procedimentos; mudanças na organização do 

setor com redução de erros e dinamização do atendimento aos usuários; e a integração e 

melhoria da comunicação entre as pessoas, com aumento da satisfação dos envolvidos. Tais 

resultados foram possíveis, destacadamente, pelo envolvimento direto destas pessoas na 

experiência e pelo comprometimento da alta direção da universidade. Entre as dificuldades 

apontadas, destacamos insuficiência de quadro funcional, a sobreposição de tarefas do 

pessoal envolvido e a limitação de indicadores para avaliação do processo, se restringindo 

a apenas um fator, o tempo de duração do mesmo. 

Numa análise comparativa entre experiências de implementação de mapeamento de 

processos em empresas públicas e privadas, se observou um maior peso, em fatores 

obstrutores à continuidade de instrumentos, nas organizações públicas ou mistas que nas 

privadas. Entre os fatores apontados, destaca-se a mudança dos ambientes políticos que 

gera insegurança ou instabilidade nos patrocinadores ou facilitadores que atuam no setor 

público, ou mesmo a mudança destes atores, reduzindo a possibilidade de continuidade das 

experiências (Silva. 2014). 

Neste mesmo trabalho, um dos fatores facilitadores da sobrevivência das iniciativas de 

melhoria de processos surge com o maior envolvimento e interatividade entre os diversos 

atores afetados pelo processo. Outro fator facilitador apontado, é a agilidade que deve ser 

dada à implementação das mudanças sugeridas. Em ambos os casos, vemos alguns 

facilitadores que contrapõem, no caso da administração pública, os fatores obstrutores 

advindos da instabilidade da permanência dos patrocinadores ou facilitadores em seus 

cargos, permitindo, assim, que se criem condições para mudanças de cultura que levem o 

setor público a alcançar níveis mais elevados de sucesso na execução de suas diretrizes 

organizacionais. 
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4. RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

4.1 O que diz o IAGE sobre a gestão na DGPEA 

 

A aplicação do IAGE na DGPEA ocorreu em dois momentos, em maio e em agosto de 2019. 

Em ambas as oportunidades houve a participação da Chefe da Divisão e da sua substituta, 

bem como de toda a equipe técnica. O propósito do exercício buscava esse engajamento como 

ponto de partida para o trabalho, considerando a expectativa de que ele tivesse legitimidade 

na equipe e, assim, potencializando o comprometimento esperado com as medidas de gestão 

a serem indicadas futuramente. 

Cabe destacar a correlação entre os critérios nomeados na ferramenta utilizada na DGPEA, 

com aqueles expressos na Figura 2, visando o nivelamento entre elas. Assim, no instrumento 

aplicado na DGPEA, nomeamos os critérios de cada um dos blocos, da seguinte forma: Bloco 

I (Planejamento) – usamos o termo Liderança, quando a o modelo da Figura traz Governança; 

Sociedade quando o modelo traz Público-Alvo; Estratégia e Planos expressa desta mesma 

maneira no modelo;  e, Cidadãos, trazido como Interesse Público e Cidadania no modelo; Bloco 

II (Execução) -  Pessoas e Processos, também expresso da mesma forma no modelo; Bloco III 

(Resultado) – Resultados, expresso da mesma forma no modelo; e, Bloco IV (Avaliação / Ação) 

– Informação e Conhecimento também citando a mesma expressão do modelo.  

Independente da ordem da análise dos 44 critérios adotada pela equipe, aqui é feita uma 

análise do resultado do conjunto de critérios de maneira coerente com as suas correlações 

com o PDCA. Tal exercício, espera-se, poderá trazer melhor esclarecimentos sobre como a 

avaliação realizada observa cada uma das etapas do ciclo de vida da gestão da DGPEA, no 

momento atual. 

Analisando o quadro da Figura 3 que segue, não é possível estabelecer uma relação entre os 

cenários identificados nos blocos de critérios, com um eventual status comparativo de 

amadurecimento ou de efetividade de cada uma das etapas do ciclo de vida do planejamento, 

e nem seria este o propósito do TAF. A análise feita, de outra maneira, busca verificar o perfil 

preponderante das evidências que levaram à definição dos cenários registrados, atentando 

assim aos sinais que apontem para os gargalos ou dificuldades a serem superadas pela Divisão, 

num processo de aprimoramento da sua gestão. 
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Assim, analisando os 20 Critérios (C) afetos à etapa de planejamento – Bloco I: Liderança (6C), 

Sociedade (5C), Estratégias e Planos (5C) e Cidadãos(4C), verificamos uma predominância de 

cenários parcialmente conforme (14), em comparação aos demais. Destacam-se entre as 

evidências o fato de grande parte das ações de planejamento, passíveis de verificação, serem 

aquelas relacionadas aos indicadores e metas institucionais. Destaca-se também a existência 

de ações continuadas de planejamento (da CGSAM e da DGPEA, por consequência) nos 

últimos anos, com maior aprofundamento metodológico a partir de 2018. 

 

 

Figura 3: Quadro demonstrativo da aplicação do IAGE na DGPEA – 2019 

 

Outros fatores relevantes apontados na avaliação, foi a existência de normativas, guias, 

manuais e materiais de comunicação elaborados e disponibilizados aos diversos atores 

demandantes destas informações, tanto internamente, no caso de gestores das unidades 

administrativas do ICMBio, como externamente à instituição, como voluntários, conselheiros 

e comunitários. Estes documentos de referência são elaborados, inclusive, contando com o 

envolvimento de representantes destes diversos setores afetados pelas políticas 

implementadas pela DGPEA. Contudo, são identificadas limitações no alcance da comunicação 

das ações e resultados da Divisão diretamente junto aos conselhos e gestores de UC e às CR. 

Tal condição, acaba limitando a compreensão da própria Divisão quanto às demandas por 

melhorias nas políticas que podem advir dos conselheiros e dos beneficiários diretos das ações 

de educação ambiental. Destaca-se positivamente, neste aspecto, a relação mais estreita 

Conforme
Parcialmente 

Conforme
Não 
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Sociedade (5) 2 1 1 1
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Bloco III 

Resultados
Resultado (6) 3 2 1
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Informação e 
Conhecimento (5)

5

Bloco I 
Planejamento
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Execução

Cenários
Ciclo de Vida Critérios (44)
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entre a Divisão e os Voluntários, permitindo ajustes mais coerentes e temporais no Programa, 

frente a estas demandas. Esta comunicação mais estreita entre a Divisão e os beneficiários 

das suas políticas, terá o benefício de subsidiar novas políticas ou aperfeiçoar as existentes.  

Analisando-se o segundo bloco de critérios, que tratam da execução do planejamento, há um 

equilíbrio entre os cenários conforme (5) e os parcialmente conforme (6). O fato da execução 

das tarefas estarem quase sempre definidas por ações de planejamento continuadas, sejam 

orientados às metas institucionais, sejam a partir do planejamento capitaneado pela 

Coordenação Geral, aparece novamente como ponto forte na análise. Estas componentes das 

ações de planejamento são reforçadas quando se verifica que as ações estão sustentadas por 

previsões orçamentárias que buscam captar os recursos disponibilizado pela organização ou 

oriundos de projetos especiais. As contratações e relacionamento com consultores externos 

são bem definidas e orientadas com procedimentos de definição prévia de escopo, verificação 

e qualificação dos produtos apresentados e consistência dos resultados com as metas 

esperadas, o que permite, com frequência, a realização com qualidade das tarefas atribuídas 

a estes consultores.  

Entre as fragilidades, no aspecto da execução do planejamento, inicialmente, observa-se um 

aporte de recursos limitado ou incerto, frente às carências de implementação, ampliação e 

qualificação das políticas vigentes ou das novas demandas. Cabe aqui destacar que muitas 

unidades de conservação não contam com recursos próprios suficientes para a 

implementação das políticas de gestão, demandando os macroprocessos para terem acesso a 

recursos financeiros e mesmo para o suporte técnico. 

Outra fragilidade é a relação pouco estabelecida entre a demanda de qualificação ou 

aperfeiçoamento de pessoal interno, com as ações formativas efetivadas. Não há um 

movimento de aperfeiçoamento de competências de pessoal interno diretamente 

relacionadas às demandas mais prementes, ou não de maneira continuada e ampla (que atinja 

todos os servidores, sistematicamente). Também não há instrumentos formais de avaliação 

da satisfação dos servidores, apesar da expressão comum entre eles da qualidade elevada do 

seu ambiente de trabalho.  

Outro ponto importante destacado na avaliação é a pouca consistência, ou limitado alcance, 

dos instrumentos de registro e acompanhamento das ações tanto orçamentárias quanto de 

cunho técnico ou processuais, como por exemplo as planilhas, relatórios periódicos, sistemas 

e bancos de dados, o que demonstra a necessidade de melhorias nestes procedimentos e 
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instrumentos com a adoção, por exemplo, de novas tecnologias que auxiliem neste 

aprimoramento.  

No bloco seguinte dos resultados (Bloco III), também há um equilíbrio entre os cenários 

conforme (3) e parcialmente conforme (2). Assim como no bloco do planejamento, destaca-se 

positivamente a existência de mecanismos de monitoramento de resultados orçamentário-

financeiros e das metas institucionais estabelecidas para o setor, o que deriva de uma relação 

estreita e constante entre as orientações institucionais e o fazer, observado na Divisão. Um 

dos motivos desta relação próxima é o fato de que, até 2019, havia dois indicadores 

institucionais sob a responsabilidade da DGPEA, sendo que ambos tiveram resultados acima 

das metas previstas, sendo eles o número de reuniões de conselho e o número de adesões ao 

programa de voluntariado. Nos últimos anos (no caso do voluntariado) e historicamente (no 

caso dos conselhos) estes processos se destacaram pelo avanço que alcançaram e pela 

repercussão que geram dentro e fora de organização, considerando seu potencial e a 

realidade dos números, que indicam uma mobilização significativa da sociedade para dentro 

da gestão das unidades organizacionais do ICMBio em todo o país.  

Como aspecto a ser melhorado no que tange a esta fase dos resultados, no planejamento da 

DGPEA, destaca-se a ausência de indicadores de desempenho das equipes, bem como 

indicadores relacionados a outros processos que não o voluntariado, como conselhos e 

educação ambiental. Vale destacar ainda que, para os conselhos, está sendo elaborado um 

protocolo de monitoramento e avaliação, visando a superação desta carência de instrumento 

de aferição de efetividade. Para a gestão e melhoria do desempenho das equipes, apesar da 

existência dos instrumentos institucionais como o Plano de Trabalho Individual (PTI) e as 

metas institucionais globais, que determinam o pagamento das gratificações de desempenho, 

este TAF pode gerar argumentos para indicar caminhos de avanços neste aspecto. 

Por fim, nas informações coletadas relativas ao bloco IV, Informação e Conhecimento, todos 

os 5 critérios indicam um cenário parcialmente conforme. Há evidentes mecanismos de 

registro de informações, bancos de dados, relatórios periódicos, sistema (Voluntariado e SEI), 

de maneira a organizar os conteúdos elaborados e processados pelos diversos procedimentos 

da Divisão. Porém, há o entendimento de que estes mecanismos ainda são parciais, pouco 

formais (em quantidade e formato), frágeis em termos de disponibilizarem dados atualizados 

rotineiramente, além de serem difundidos / comunicados de maneira ainda parcial para os 

atores externos à Divisão. Entende-se ainda, que as incompletudes ou carências nestes 
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instrumentos, limitam a capacidade de aprendizagem da gestão e, portanto, de seu 

aperfeiçoamento contínuo. 

De maneira geral, quando a equipe da DGPEA se debruçou sobre o conjunto dos resultados 

da ferramenta IAGE, questões relevantes foram percebidas e registradas, apontando tanto as 

fragilidades, como especialmente as possibilidades de melhorias. Abaixo, são trazidas algumas 

das reflexões registradas ao longo dos debates realizados pela equipe na aplicação do IAGE e, 

especialmente, ao final do uso da ferramenta.  

 

Destaques Positivos: Maioria Parcialmente Conforme. Especialmente devido a:  

1. Esforços de planejamento dos últimos dois anos com delegação de responsabilidades; 

2. Seguimento de Metas Institucionais;  

3. Organização da informação (Intranet, Painel de Gestão, Banco de dados – “I”);  

4. Procedimentos estabelecidos (INs, Guias, Sistema, Gestão de recursos);  

5. PTIs. 

  

Pontos a melhorar:  

I. Olhar o Planejamento e processos e identificar as falhas ou inconsistências.  

II. Carência no registro e no monitoramento e avaliações periódicas do 

planejamento.  

III. Importância de fazer isso no coletivo por permitir que todos olhem para os 

processos de planejamento em todas as suas nuances, criar comprometimento, 

ampliar a capacidade de cada um se olhar e assim gerar mais coesão e 

cooperação.  

IV. Interesse em concluir o IAGE e até ampliar para a CGSAM como um todo, assim 

como dar maior atenção à continuidade do planejamento feito – monitoramento 

e avaliação.  

V. Diminuir dependência da “pessoa chave”.  

VI. Tornar o trabalho (nas 3 agendas) mais visível para além da DGPEA/CGSAM, 

DISAT e para além do ICMBio, com destaque para as pontas/UCs e Territórios; e o 

voluntariado como agenda que permite maior comprometimento da sociedade 

com as Unidades.  
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VII. (buscar) garantia dos processos que permitem a participação social na Gestão 

Socioambiental (GSA).  

VIII. Irradiar valores explicitados pela CGSAM para outros ambientes, p. ex. 

solidariedade. 

4.2 O que diz o Mapeamento sobre o Processo de Criação de Conselhos 

 

A definição pela aplicação da ferramenta de mapeamento do processo de criação e 

modificação de conselhos, realizado em dezembro (2019), se deveu em primeiro lugar como 

uma demanda da Chefe da DGPEA, quando da candidatura do autor ao PGR 6. A demanda 

parte da necessidade de clarear e divulgar o fluxo do processo de criação e mapeamento dos 

conselhos, que apesar de ser de uma IN publicada em 2014 (completando 5 anos em 2019), 

ainda não é plenamente internalizada pelos gestores das unidades. O mapeamento poderia 

facilitar esta internalização, na perspectiva da Chefe da Divisão. 

Num segundo momento, a oportunidade de realizar o mapeamento durante o módulo de 

dezembro do PGR, como parte de um trabalho de grupo, possibilitou a concretização da 

intenção inicial, promovendo ainda uma discussão sobre o tema com atores externos ao 

processo e à própria Divisão. Esta oportunidade foi fundamental para que o mapeamento 

fosse entendido pelo autor como um aporte metodológico que convergiria com o IAGE no 

alcance dos objetivos propostos neste TAF. 

O primeiro desafio do mapeamento era torná-lo fiel, em primeiro lugar, à IN de conselhos 

gestores (IN 09/2014) que disciplina as diretrizes, normas e procedimentos para formação e 

modificação de conselhos gestores de unidades de conservação federais, contemplando 

também a Portaria 298/2019, que modificou alguns procedimentos gerais da organização, 

criando instâncias decisórias e modificando competências de outras instâncias já existentes. 

Em segundo lugar, destacar procedimentos ou rotinas não necessariamente expostas na IN, 

mas que são parte do processo em seu trâmite pelas diferentes instâncias do ICMBio sede, e 

também em suas interfaces com a Coordenação Regional e com a Unidade de Conservação. 

Por fim, o mapeamento deveria contemplar as próprias inconsistências do processo, caso 

existissem, e que só poderiam ser identificadas a partir do conhecimento fático sobre o 

andamento do processo, que se tornava evidente a partir das entrevistas realizadas com a 

chefia da Divisão e pela própria vivência do autor na burocracia institucional que envolve a 



36 

temática. 

Algumas observações se destacam a partir do mapeamento. A primeira diz respeito à 

atribuição das competências de registro de informações, visando alimentar bancos de dados 

e torná-lo acessível a diferentes atores na organização e fora dela, o que no mapeamento não 

fica evidente ou não está destacado devidamente. Esta atividade, que pode se dar em 

diferentes momentos do andamento do processo, necessita de melhor visibilidade no 

mapeamento, visto que é apontada como uma atribuição chave para a adequada execução 

do processo com vistas ao monitoramento e avaliação de seus resultados e efetividade, bem 

como para a comunicação interna e externa.  Uma segunda observação feita diz respeito aos 

momentos em que o processo fica suspenso, aguardando manifestação de terceiros (externos 

à DGPEA), seja para complementação de informações ou para tomadas de decisão.  

Uma terceira observação identificada no mapeamento, trata do fato de que parte significativa 

do processo depende, atualmente, de apenas um ou dois pontos focais (sendo um deles 

analista e, outro, um terceirizado) que respondem pelas etapas de análise, comunicação 

intersetorial, informação técnica e registros, sendo estas atribuições essenciais para subsidiar 

as tomadas de decisão dos gestores envolvidos nas demais etapas do processo. Este fator, 

pode se caracterizar como um gargalo processual que demanda ajustes, visando a 

minimização de seus efeitos negativos. 

Por último e não menos importante, é a identificação de etapas do processo que atualmente 

estão sob responsabilidade da Chefia do setor/Divisão e que, na análise feita pela equipe que 

atuou no mapeamento (incluindo o autor), poderia ser delegada a instâncias técnicas ou 

administrativas, reduzindo a sobrecarga de tarefas da Chefia e facilitando a sua agilidade, além 

de delegar responsabilidades, criando maior engajamento, comunicação horizontal e 

comprometimento de outros atores que, atualmente, não estão envolvidos no processo. 

Estes foram os aspectos mais relevantes observados a partir do modelo AS-IS do processo de 

criação e modificação de conselhos de UC. Destaque para o fato que, parte destas 

observações, são convergentes com apontamentos feitos pela equipe DGPEA na realização do 

IAGE para a Divisão.  

Conforme retratado no capítulo 2 da metodologia, além das percepções capturadas pela 

equipe envolvida no mapeamento, também foi requerido à Chefe da Divisão e ao 

Coordenador Geral, suas reflexões quanto às possibilidades de melhorias do processo, 

incluindo aquelas com capacidade de serem “exportadas” para o restante da Divisão e da 
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Coordenação Geral, gerando benefícios maiores do que aqueles originalmente esperados pelo 

presente trabalho. 

Considerando o primeiro aspecto dos questionamentos feitos às chefias, quando se trata do 

registro de informações e acompanhamento processual, foi indicada a necessidade de dar 

visibilidade e uma melhor indicação (quando esta não estiver clara) dos momentos adequados 

e das competências específicas (não apenas da DGPEA, mas também da UC e da CR) para que 

o registro de informações e a alimentação dos sistemas e de painéis de gestão – espaços 

destinados à comunicação externa do processo – aconteçam. Se não estiverem mapeados, 

devem estar claros na manualização das etapas do processo. 

Para o Coordenador Geral, esta falha no registro das informações também transparece no 

mapeamento de processos. Ele destaca que a IN 09/2014 trouxe a oportunidade da 

descentralização de procedimentos, delegando às Coordenações Regionais do ICMBio 

algumas tarefas relacionadas especialmente à modificação de conselhos e homologação de 

conselheiros, que até então eram exercidas pela Sede do órgão9. Com a descentralização, 

segundo ele, houve ganho na agilidade dos processos, porém o registro das informações 

passou a ser controlado de maneira mais dispersa, entre a UC, Coordenação Regional e Sede. 

Esta fragmentação gerou uma fragilidade no controle destes registros pelas áreas técnicas da 

Sede, que levou à consequência da dificuldade de acessar dados consolidados num curto 

espaço de tempo, quando estes são demandados pela alta direção do Instituto. Isso demanda 

gestão para que estas informações sejam organizadas para ser acessadas de maneira mais 

célere, pelo conjunto dos interessados. 

Tratando-se do quesito monitoramento e avaliação, se mostra importante deixar claro no 

mapeamento, e aos atores envolvidos, os pontos de controle do processo (e as respectivas 

competências). Muitas vezes, especialmente nos casos de interrupção do processo de criação 

dos conselhos, não fica registrado nem vêm sendo monitorados os motivos de tal interrupção 

ou mesmo as razões deles terem sido “abandonados” antes da sua finalização. Ter 

conhecimento destes fatos é essencial para a redução de riscos e ameaças à efetividade do 

processo em escala nacional, mas também local, nas UC e Coordenações Regionais.  

 
9 Grande parte destas tarefas passaram a ser novamente exercidas pela Sede a partir da Portaria 
298/2019. Este foi um dos motivos que levou o autor a optar por não destacar, no mapeamento aqui 
apresentado, a raia da Coordenação Geral. Outro motivo foi que o mapeamento trata apenas 
parcialmente de todo o processo de criação e modificação de conselhos, no que tange especialmente 
à Sede, com participação da UC quando necessário. 
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Para o Coordenador Geral, a CGSAM surge, no mapeamento aqui apresentado, como “zona 

de passagem” dos processos, entre a DGPEA e a Diretoria. De forma geral, as áreas técnicas 

subordinadas à CGSAM possuem dificuldades de monitoramento de seus processos, o que 

vem sendo buscado a partir de novas iniciativas em curso para estruturar procedimentos de 

monitoramento de resultados e impactos em todas as agendas da CGSAM. Mas, de maneira 

específica, a CGSAM entende que deve exercer também um papel central na avaliação dos 

processos a ela subordinados, juntamente com as áreas técnicas, para além daquilo que hoje 

é demonstrado com o mapeamento aqui exposto. 

No aspecto da participação de toda a equipe DGPEA nos diversos processos geridos por ela, 

de maneira mais transversal (subequipes atuando de maneira cooperativa), a Chefe da Divisão 

entende que muito já se avançou neste aspecto, mas há possibilidades de aprimoramento 

para maior conhecimento e comprometimento de todos, em todos os processos. Porém, não 

se observa ainda (pelas chefias) como o mapeamento de processos ou mesmo a manualização 

possa contribuir com este quesito da gestão.  

Na perspectiva do Coordenador Geral, observando os resultados das ferramentas aplicadas e 

a sua própria vivência, fazendo uma análise da DGPEA mas também ampliando esta análise a 

toda a equipe CGSAM, ainda persiste o fato de um número reduzido de servidores assumirem 

uma parcela maior de responsabilidades e consequentes atribuições, muito derivado do 

protagonismo destes e de uma postura mais reativa e mais tímida dos demais, ainda em 

maioria. Ele coloca, então, como um desafio a ser superado (o que o autor entende como um 

desafio da própria Organização ICMBio, em suas diversas áreas e agendas), a promoção de 

mecanismos de incentivo ao protagonismo e de maior descentralização de tarefas e 

responsabilidades com equilíbrio de volumes de trabalho, devidamente adequado às 

competências existentes ou a serem desenvolvidas. Ele ressalta, porém, que vem percebendo 

um crescente envolvimento e senso de cooperação e solidariedade mútua dos servidores na 

superação de desafios que estão sendo postos pela nova dinâmica de gestão da organização, 

especialmente em situações críticas envolvendo prazos reduzidos ou construções de 

processos ainda inexistentes, ou muito diversos dos atualmente implementados. 

Ao mesmo tempo que o exercício aponta fragilidades ou inconsistências nos processos 

analisados, o fato disso ser discutido coletivamente e das soluções sejam debatidas e postas 

em ação (mesmo que numa etapa posterior), o autor acredita que se abre a oportunidade das 

riquezas e potencialidades dos indivíduos e das equipes serem melhor identificadas e 
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potencializadas. Assim, o conjunto das análises feitas até aqui, são o norte para aquilo que 

este TAF reverbera nas conclusões que seguem. 

 

5. CONCLUSÕES 

 

Em primeiro lugar, iniciando as conclusões finais, destaco um entendimento central tido pelas 

chefias e equipes que participaram deste trabalho, com o qual o autor corrobora. A aplicação 

das ferramentas propostas, acima dos métodos adotados e resultados que aponta, permitem 

o que talvez seja o maior ganho de processos como este: colocar as equipes em espaço circular 

para que manifestem suas opiniões individuais, se permitam debater, discordar, compor e 

buscar entendimentos coletivos, sentindo-se a vontade para dar feedbacks verdadeiros, tanto 

quanto acolhedores. Este espaço que se abre com o uso de ferramentas de análise para que 

uma dada realidade seja enxergada de maneira compartilhada, possibilita a um grupo ir além 

da sua rotina por mais favorável que ela já seja. Possibilita novos olhares, reflexões e 

aprendizados novos, gera empatia e também confiança, sem que se perca de vista a 

necessidade de melhorias coletivas e do amadurecimento profissional de cada um. Para tanto, 

na perspectiva deste autor, se faz necessário a existência de lideranças comprometidas com 

a instituição, com suas equipes e com uma maneira de ser e fazer muito peculiar, e que este 

trabalho evidenciou existir à frente da CGSAM e de suas Coordenações vinculadas. 

De maneira mais específica, iniciando pela aplicação do IAGE, vale destacar que o autor 

desconhecia a potencial relação da ferramenta com o ciclo de vida da gestão (PDCA), quando 

da sua aplicação. Se, por um lado, este desconhecimento possibilitou uma análise livre da 

equipe sobre os critérios apontados na ferramenta, por outro, reduziu a oportunidade de 

avaliar a gestão na perspectiva do ciclo de vida do processo analisado. Não fica claro, ou não 

foi devidamente avaliado, o quanto a metodologia adotada pela equipe na escolha dos 

critérios, comprometeu os resultados da ferramenta, mas é possível que se tivesse havido a 

explicitação da relação entre o IAGE e o PDCA quando da sua aplicação, teria se dado maior 

clareza didática à ferramenta, tanto para o educando como para a equipe envolvida. Apesar 

disso, se espera que os aportes e análise trazidos com a redação do TAF, tenham auxiliado na 

superação deste equívoco e melhorado a sua efetividade. 

Em outro aspecto, verifica-se uma evidente correlação entre as fragilidades identificadas pela 
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equipe, durante o IAGE, quanto à gestão da DGPEA, e os pontos ou aspectos de melhorias 

verificados no mapeamento de processo de conselhos, reforçando a relevância destes temas 

como foco para as ações de aprimoramento da gestão. Neste sentido, a proposta do TAF 

parece ter sido acertada apontando para a riqueza e coerência de informações que podem 

ser geradas no uso integrado do IAGE e do mapeamento de processos conjuntamente, como 

uma metodologia passível de gerar aprendizados consistentes na busca por melhoria de 

processos institucionais. 

Especificamente no aspecto da melhoria de procedimentos relativos a monitoramento e 

avaliação de processos, cabe destacar dois pontos relevantes. Ambos têm relação com o fato 

de não estar bem estabelecido quais as informações são de fato necessárias para o 

monitoramento e avaliação das políticas públicas a partir da sede do ICMBio. Na perspectiva 

do autor, o escopo de demandas de informação varia sobremaneira quando mudam os 

cenários políticos e o perfil dos diretores e presidência do órgão, fato não raro para a 

administração pública em todos os seus níveis, e este é o primeiro ponto a ser considerado. O 

segundo é a própria incerteza técnico-operacional, quanto a quais indicadores são relevantes 

para o acompanhamento central das políticas (e que, portanto, devem ser acompanhados 

pela sede) e quais indicadores devem estar sob responsabilidade das bases (unidades 

avançadas) e que, portanto, estariam num outro nível da gestão das informações para que 

subsidiem o acompanhamento do indicador neste nível local. Estes dois pontos devem ser 

levados em consideração quando da definição das melhorias a serem adotadas, algumas delas 

apontadas neste trabalho. De toda maneira, é recomendável que o conjunto total de 

indicadores de resultados ou de impacto dos processos que perpassam a DGPEA estejam 

todos eles disponíveis para acesso por todos os níveis da administração e, inclusive para fora 

dela. 

Olhando na perspectiva da agilidade processual, a inserção de novas instâncias decisórias e 

mudança de competências de algumas instâncias, a partir da publicação da IN 298/2019, 

inseriu no processo uma dose de incerteza quanto aos prazos de conclusão do mesmo. Em se 

tratando de um processo que possui ampla repercussão junto à sociedade civil que atua 

diretamente em prol da gestão das unidades de conservação, por se tratar do conselho da UC, 

a inclusão de novas etapas distantes das instâncias de controle social, passa a gerar incertezas 

que podem vir a fragilizar o instrumento da participação social na gestão das UC, muito além 

da próprias fragilidades verificadas na gestão da Divisão ou da Coordenação Geral. 
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Obviamente que tal fato não reduz a necessidade de adoção das melhorias necessárias, mas 

as relativiza enquanto potencial de impacto no processo como um todo. 

Tratando pontualmente dos quesitos a serem melhorados, e retomando as evidências 

apontadas pelas convergências dos resultados do uso das ferramentas, verifica-se a 

necessidade de melhor ordenar as atividades de registro de informações e alimentação de 

bancos de dados. Entre outros benefícios, isso permitiria a realização qualificada de etapas 

ainda carentes de implementação com foco no monitoramento continuado dos processos e, 

a partir daí, uma avaliação qualificada deste e de outros processos, para que melhorias sejam 

adotadas. 

Uma outra convergência importante demonstra a necessidade e os pontos onde há 

oportunidade para um engajamento de mais atores em cada um dos processos geridos pela 

DGPEA, o que pode reduzir a dependência dos pontos focais, ampliar a qualidade da 

comunicação interna / horizontal da equipe com todos os processos administrados por ela, 

bem como otimizar as competências locais para o alcance, gradativamente mais qualificado, 

dos desafios postos para a gestão da unidade. Por consequência, tornam-se mais evidentes as 

competências já existentes, tanto quanto as demandas por processos formativos que as 

potencialize e amplie. E ainda, gerando o benefício de melhor identificar perfis a serem 

trazidos para a Divisão, para suprir os espaços ainda não ocupados pela equipe local. 

A partir das reflexões geradas ao longo deste trabalho e das conclusões gerais expostas aqui, 

entendo necessário o apontamento de aspectos críticos da gestão passíveis de melhorias, 

indicando os caminhos que podem ser trilhados neste sentido. Certamente que as propostas 

aqui expostas não geram benefícios pretendidos automaticamente, mas apenas após 

devidamente ajustadas e adaptadas às percepções e entendimentos das chefias e 

especialmente das próprias equipes. Assim, esta se tornaria a primeira etapa, após este TAF, 

para que se tenha alguma efetividade na gestão, a saber, o compartilhamento destas 

conclusões e recomendações com a equipe DGPEA e CGSAM e os pactos e ações a serem 

tomadas para que tais medidas venham a se tornar reais e transformadoras. Assim, são estas 

as proposições finais deste TAF: 

 

1. Evidenciar, no mapeamento, as etapas chave e os devidos responsáveis pelo registro 

das informações estratégicas, a serem definidas como tal; 
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2. Maior delegação de responsabilidades das chefias ao corpo técnico e administrativo, 

a partir das competências profissionais chave a serem identificadas na equipe (em 

metodologia a definir) e das carências de gestão apontadas por este TAF; 

3. A maior proatividade da CGSAM na articulação da informação e gestão do 

conhecimento, visando dar uniformidade, consistência e dinâmica o todos os 

processos da Coordenação Geral; 

4. A estruturação de um programa de qualificação da equipe para desenvolvimento das 

competências requeridas e implementação das novas dinâmicas integradas de 

trabalho, e para fortalecimento dos vínculos internos de protagonismo, cooperação e 

coesão interna, e; 

5. Implementação de instrumentos de monitoramento e avaliação do planejamento, 

permitindo o giro do ciclo de vida dos processos sob responsabilidade da DGPEA, em 

específico, e da CGSAM em geral. 

De maneira geral, a luz, lançada pelas ferramentas utilizadas, sobre a gestão da DGPEA e, por 

consequência, da CGSAM, apontam condições não estranhas ou novas às chefias. Porém, as 

ferramentas permitem um olhar estruturado sobre esta realidade, estabelece um método de 

observação que gera reflexão e abre oportunidades de melhorias, de maneira mais precisa e 

específica. Além destes ganhos, talvez o maior benefício seja permitir que o exercício seja feito 

de maneira coletiva, pelo conjunto de servidores e parceiros dos processos analisados, o que 

potencializa de maneira decisiva a possibilidade de transformação da realidade, visando 

cenários de maior produtividade e efetividade, gerando e fomentando valores como coesão 

de equipe, comprometimento individual e amadurecimento profissional. Estes ganhos, por 

fim, poderão promover a maior realização das equipes, por se sentirem parte de uma 

organização que busca olhar suas incompletudes e suas qualidades, na mesma medida que 

caminha para se superar e aperfeiçoar, entregando melhores serviços à sociedade e 

promovendo bem estar e alcance de propósito a seu corpo, dinâmico e vívido, de pessoal. 
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ANEXOS  I –Requisitos do IAGE aplicado ao ICMBio, alinhados às etapas do PDCA 



IAGE - REQUISITOS DE AVALIAÇÃO - PLANEJAMENTO 
LIDERANÇA ESTRATÉGIAS E PLANOS CIDADÃOS SOCIEDADE 

A Equipe Gestora da unidade exerce a liderança, 
interagindo e promovendo o comprometimento com 
todas as partes interessadas*. 

As estratégias* da organização são definidas considerando-se as 
necessidades das partes interessadas, as informações sobre o 
ambiente da organização, as demandas do governo e as 
informações internas. Apresentar as principais estratégias ou 
identificar as principais estratégias no planejamento (Plano de 
Gestão, Plano de Manejo ou outros). 

As necessidades e expectativas dos cidadãos-
usuários* (comunidades, moradores, 
pesquisadores, visitantes, empreendedores, 
poder público) são identificadas, analisadas e 
utilizadas para definição e melhoria dos 
produtos, serviços e processos da organização. 

São identificados e tratados os impactos 
sociais e ambientais adversos decorrentes da 
criação e da atuação da organização. 

As principais decisões são tomadas, compartilhadas e 
comunicadas pela Equipe Gestora, aos diversos atores 
envolvidos, favorecendo a sua implementação.  

Os indicadores são definidos para a avaliação da implementação 
das estratégias, são estabelecidas as metas de curto e longo 
prazos e definidos os respectivos planos de ação. Destacar os 
principais indicadores, metas e planos de ação ou identificá-los a 
partir do planejamento (Plano de Gestão, Plano de Manejo ou 
outros). 

Os produtos e serviços, padrões de 
atendimento* e as ações de melhoria da 
organização são divulgados aos cidadãos e à 
sociedade. 

A organização estimula e envolve as pessoas 
e os seus parceiros nas questões relativas à 
responsabilidade socioambiental. 

Os Princípios e Valores da Administração Pública, as 
Diretrizes do Governo e as Diretrizes Estratégicas do 
ICMBio são internalizados e disseminados na 
organização.  
Missão, Valores, Visão, políticas, códigos de conduta 
foram elaborados e disseminados. 

Os recursos são alocados para assegurar a implementação dos 
planos de ação. Apresentar os principais recursos alocados. 

As reclamações e sugestões, formais e 
informais dos cidadãos-usuários, são tratadas 
visando assegurar que sejam pronta e 
eficazmente atendidas e solucionadas. 

A organização orienta e estimula a sociedade 
a exercer o controle social. 

Equipe Gestora conduz a implementação do sistema 
de gestão da organização, visando assegurar o 
atendimento das necessidades e expectativas de 
todas as partes interessadas*.  

As estratégias, metas e os planos de ação são comunicados para 
as pessoas*, para as instâncias participativas de apoio á gestão, 
como os Conselhos Gestores e para as demais partes 
interessadas, quando pertinente. 

A satisfação dos cidadãos-usuários é avaliada 
em relação aos seus produtos ou serviços. 

A organização estimula o exercício da 
responsabilidade social da força de trabalho, 
no cumprimento de seu papel de agente 
público, e o comportamento ético em todos 
os níveis. 

Por meio de indicadores de desempenho 
estabelecidos a Equipe Gestora analisa criticamente o 
desempenho, de forma periódica, acompanhando a 
implementação das decisões decorrentes desta 
análise. 

É realizado o monitoramento da implementação dos planos de 
ação. 

 

A organização identifica as necessidades da 
sociedade em relação à conservação da 
biodiversidade e as transforma em requisitos 
para a formulação e execução de políticas 
públicas, quando pertinente. 

Periodicamente a Equipe Gestora analisa, avalia e 
melhora as práticas relacionadas ao exercício da 
liderança. 

 
 
 
 
  

  



IAGE - REQUISITOS DE AVALIAÇÃO - EXECUÇÃO RESULTADOS AVALIAÇÃO / AÇÃO 
PESSOAS PROCESSOS RESULTADOS INFORMAÇÃO /CONHECIMENTO 

A organização do trabalho é definida e 
implementada buscando atender os requisitos 
legais das carreiras e o cumprimento da missão 
institucional. Existe um grau de autonomia 
adequado dos diversos níveis das pessoas  para 
definir, gerir e melhorar os processos 
organizacionais. 

Os processos finalísticos* e os processos de 
apoio* são projetados, visando ao cumprimento 
dos requisitos aplicáveis.· Apresentar os 
requisitos a serem atendidos e os respectivos 
indicadores de desempenho. 

A organização possui indicadores relevantes 
para medir o desempenho relacionado aos 
cidadãos-usuários. Estes indicadores são 
monitorados sistematicamente. 

As necessidades de sistemas de informação são 
identificadas, e posteriormente definidos e 
implantados os sistemas necessários para apoiar 
as operações diárias e a tomada de decisão em 
todos os níveis e áreas da organização. 

O desempenho das pessoas e das equipes é 
gerenciado, de forma a estimular a busca por 
melhores resultados. 

Os processos finalísticos e os processos de apoio 
são controlados, visando assegurar o 
atendimento dos requisitos aplicáveis. 

A organização possui indicadores relevantes 
para medir o desempenho relacionado à 
sociedade. Estes indicadores são monitorados 
sistematicamente. 

A segurança das informações é tratada para 
assegurar sua atualização, confidencialidade, 
integridade e disponibilidade. 

As necessidades de capacitação e 
desenvolvimento são identificadas considerando 
as estratégias e as necessidades das pessoas. 

Os processos finalísticos e os processos de apoio 
são analisados e melhorados. Destacar as 
formas utilizadas para incorporar melhores 
práticas. Apresentar as principais melhorias 
implantadas nos processos, pelo menos, nos 
últimos dois anos. 

A organização possui indicadores relevantes 
para medir os desempenhos orçamentário e 
financeiro*. Estes indicadores são monitorados 
sistematicamente. 

A organização estabelece e mantém a memória 
administrativa*. 

Os programas de capacitação e de 
desenvolvimento são concebidos e realizados, 
considerando as necessidades identificadas. 

Os principais fornecedores e prestadores de 
serviços são selecionados de acordo com 
critérios estabelecidos. Destacar os critérios 
utilizados. 

A organização possui indicadores relevantes 
para medir o desempenho relacionado às 
pessoas. Estes indicadores são monitorados 
sistematicamente. 

São utilizadas outras organizações como um 
referencial comparativo pertinente*. 

Os fatores que afetam o bem-estar, a satisfação e a 
motivação das pessoas são identificados e tratados e é 
mantido um clima organizacional favorável.· 
Apresentar os fatores identificados.· Citar as principais 
ações desenvolvidas. 

Os fornecedores são avaliados e prontamente 
informados sobre seu desempenho. 

A organização possui indicadores relevantes 
para medir o desempenho relacionado aos 
processos de apoio. Estes indicadores são 
monitorados sistematicamente. 

O conhecimento* é desenvolvido, protegido e 
compartilhado na organização. 

Os perigos são identificados e os riscos 
relacionados à saúde ocupacional, segurança e 
ergonomia tratados. 

O orçamento é elaborado e gerenciado 
considerando as diretrizes de governo e as 
estratégias da organização. 

A organização possui indicadores relevantes 
para medir o desempenho relacionado aos 
processos finalísticos. Estes indicadores são 
monitorados sistematicamente. 

 
A satisfação das pessoas é avaliada.    
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