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RESUMO

Este trabalho apresenta os resultados de uma atuação prática de facilitação para a
realização do diagnóstico do atrativo Travessia realizado no Parque Nacional dos Lençóis
Maranhenses, contribuindo para o ordenamento e fortalecimento do atrativo aliado a
conservação dos recursos naturais da unidade de conservação e geração de renda para as
comunidades tradicionais. Foram realizadas oficinas, entrevistas e pesquisa com os

diferentes stakeholders envolvidos no projeto. Posteriormente foram utilizadas
ferramentas de mapeamento de processos, design thinking e aprendizado para
processamento das informações levantadas e proposição de possíveis melhorias.

Palavras chaves: uso público, travessia, Lençóis Maranhenses, diagnóstico,
mapeamento de processos, design thinking, colaboração
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1. Introdução
1.1 Tema
Conforme apontado no ROVUC (2018), o uso público é uma importante ferramenta
de conservação da natureza. O visitante tem a oportunidade de entrar em contato com os
ambientes naturais, compreender a importância da conservação e criar vínculos com as
áreas protegidas e sua biodiversidade se transformando em aliados e defensores da
unidade de conservação.
O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses possui um histórico de demanda de
visitação baseada no turismo de aventura em veículos 4x4. Muitos sonham em atravessar
as dunas do parque em seus veículos particulares, no entanto essa atividade causa dano ao
ambiente e é proibida pelas normas da unidade. Dessa forma a gestão do parque tem, nos
últimos anos, incentivado atividades de menor impacto como a caminhada.
Dessa forma o presente trabalho trata do diagnóstico para ordenamento do atrativo
Travessia do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses que já é realizada há muitos anos,
mas carece de controle e organização por parte do ICMBio.
1.2. Unidade de Aplicação
O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses foi criado através do Decreto nº 86.060,
de 02 de junho de 1981, e abrange uma área de 156.608,16 hectares inseridos na região
do litoral oriental maranhense, apresenta uma linha de costa regular e tem 2/3 de sua
extensão coberta por uma vasta área de dunas de areia e lagoas interdunares. Fica
localizado em três municípios maranhenses, que dispõem de estrutura para recepção e
condução de visitantes: Barreirinhas, Santo Amaro e Primeira Cruz. De acordo com o art 2º
de seu decreto de criação "O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses tem por finalidade
precípua proteger a flora, a fauna e as belezas naturais, existentes no local".
O plano de manejo do parque, publicado em 2003, traz os objetivos específicos de
manejo da UC, entre eles estão:
•

"Proteger o mosaico cênico formado pelas dunas, lagoas, lagunas, rios,

praia, mar e vegetação associada;
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•

Proporcionar oportunidades para o visitante desenvolver atividades

controladas de visitação, lazer, educação ambiental e ecoturismo em ambientes de
transição sobre dunas costeiras pretéritas e atuais;
•

Contribuir para o desenvolvimento local e regional atuando como pólo

difusor das atividades de ecoturismo;"
Quanto ao zoneamento o Plano de Manejo (Figura 1) estabelece as seguintes zonas:
Zona Primitiva, Zona de Uso Extensivo, Zona de Uso Intensivo e Zona de Uso Especial. Sendo
que os atrativos turísticos estão concentrados na Zona de Uso Extensivo e Zona Primitiva.
Na Zona Primitiva a visitação pode ser realizada de modo restrito e primitivo, dessa forma
não é permitido o acesso com veículos motorizados, sendo a caminhada e o cicloturismo
as principais atividades realizadas no local.
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Figura 1 - Zoneamento do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses
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O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses vem crescendo nos últimos anos como
atrativo turístico, passando de 16.800 visitantes em 2006 para 151.786 em 2019, sendo
que cerca de 10% destes são estrangeiros. Esse número também reflete maior organização
da gestão do Parque em parceria com as prefeituras dos municípios no sentido de registrar
as visitas, uma vez que não há estruturas para controle de entrada no parque por parte do
ICMBio.
O município de Barreirinhas é, hoje, a principal porta de entrada para o ecoturismo
nos Lençóis Maranhenses. Santo Amaro do Maranhão vem sendo considerado rota
alternativa para o Parque e tem apresentado importância crescente, principalmente no
que diz respeito ao turismo de aventura. Com o recente asfaltamento deste acesso, Santo
Amaro é a localidade limítrofe ao Parque de mais fácil acesso a partir de São Luís, o que
trouxe um grande incremento na visitação pelo seu portal. Primeira Cruz, embora esteja
fora do desenvolvimento turístico associado ao Parque, tem potencial relacionado à
estruturação de atividades náuticas, que futuramente terão função estratégica para
aumentar a permanência dos turistas no polo.
A travessia é o atrativo que gera maior envolvimento do visitante com o Parque
Nacional dos Lençóis Maranhenses. Uma imersão na paisagem, caminhando pelas dunas
de areia e se refrescando nas lagoas o visitante se sente parte integrante do lugar. Depois
da jornada as famílias que vivem nos oásis (Baixa Grande e Queimada dos Britos) recebem
os visitantes em seus redários e oferecem alimentação típica da região.
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Figura 2 - Mapa com percurso da Travessia

São vários percursos que chegam a durar 5 dias. No entanto o mais realizado é a
travessia de 3 dias (Figura 2) com a seguinte programação:
•

Dia 1

Deslocamento com veículo credenciado de Atins até a praia dos Grandes Lençóis
Caminhada da praia até Baixa Grande – 9km
Pernoite em redário das famílias da Baixa Grande.
•

Dia 2

Caminhada da Baixa Grande até Queimada dos Britos – 10km
Pernoite em redário das famílias da Queimada dos Britos.
•

Dia 3

Caminhada da Queimada dos Britos até Betânia – 15 km
Almoço na comunidade Betânia
Deslocamento com veículo credenciado até Santo Amaro.
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Figura 3 - Visitantes realizando caminhada

1.3. Justificativa
A portaria nº 637 de 5 de novembro de 2019 fixa as metas institucionais globais do
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Ampliar o uso público nas
unidades de conservação federais, tendo como indicador o número de unidades de
conservação com visitação monitorada, é uma das metas instituídas. O Parque Nacional
dos Lençóis Maranhenses, apesar de já registrar dados de visitação, não monitora todas as
visitas realizadas. Dessa forma o número de visitação apontado está sempre
subdimensionado. Uma atividade que não é contabilizada é a caminhada, pois não é
realizado controle de entrada dos visitantes. A travessia é o principal produto de
caminhada comercializado pelos prestadores de serviço do parque e é importante que faça
parte do monitoramento da visitação.
Além disso, o Parque possui diversas comunidades vivendo dentro de seus limites. A
Lei do SNUC e o seu Decreto regulamentador (Decreto 4.340/2002) definem o Termo de
Compromisso como o instrumento destinado a “compatibilizar a presença das populações
tradicionais residentes com os objetivos da unidade, sem prejuízo dos modos de vida, das
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fontes de subsistência e dos locais de moradia destas populações, assegurando-se a sua
participação na elaboração das referidas normas e ações”. Durante as oficinas para
elaboração do Termo de Compromisso com as comunidades da Zona Primitiva (Queimada
dos Britos e Baixa Grande) a equipe identificou que haveria a necessidade de realizar o
ordenamento da atividade de turismo realizada por essas famílias. O objetivo seria
controlar o crescimento das estruturas utilizadas como alojamento e refeitório e reduzir os
impactos como geração de resíduos sólidos e efluentes.
1.4. Objetivo
O trabalho buscou fazer um diagnóstico sobre como é realizada a Travessia dos
Lençóis e propor melhorias para o fortalecimento do atrativo aliado a conservação dos
recursos naturais da unidade de conservação e geração de renda para as comunidades
tradicionais.
2. Metodologia de realização da prática
Para alcançar os objetivos propostos, o desenvolvimento do projeto ocorreu em duas
fases: a primeira em contato direto com os diversos stakeholders; a segunda elaborando o
mapeamento do processo e utilizando estratégias do design thinking para identificar
possíveis melhorias.
Foi realizada oficina com os condutores de visitantes que realizam a caminhada;
entrevistas com os moradores que oferecem hospedagem e alimentação para os visitantes;
entrevistas com agências que vendem o atrativo e aplicação de questionários de satisfação
aos visitantes. A partir das informações levantadas foi realizado o mapeamento do
processo de realização da Travessia com elaboração do modelo do estado atual (como é
realizado) e o estado futuro do processo (como deverá ser realizado).
2.1. Identificação dos Stakeholders
Para a execução de qualquer projeto é fundamental identificar os grupos de
interessados e afetados e desenvolver estratégias para condução desses diferentes grupos
ao longo das diferentes fases do projeto. Os stakeholders podem ser dos seguintes tipos:
com poder formal para tomar decisões; com poder de obstruir uma decisão; afetados pela
decisão; que possuem informações ou expertise relevante.
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Dessa forma para o presente projeto foram identificados os seguintes stakeholders:
condutores de visitantes, moradores que recebem os visitantes, agências de turismo,
visitantes, chefe e equipe do Parque. Eles foram distribuídos de acordo com seu tipo e
função no Mapa de Stakeholders a seguir:

Figura 4 – Quadro mapa de stakeholders

Os condutores de visitantes possuem informações e expertise relevantes para o
projeto, são afetados diretamente pela decisão por alterar a forma de trabalho deles e
possuem poder de obstruir a decisão, pois podem continuar trabalhando da forma como
faziam anteriormente e ser pouco afetados por conta da falta de estrutura física e de
pessoal do ICMBio para controlar os acessos ao parque. Possuem função de suporte, assim
como as agências de turismo que comercializam os passeios.
Os moradores que recebem os visitantes foram classificados com a função de
provável resistente por conta de um relacionamento desgastado com a gestão do parque.
Por se tratar de uma unidade de conservação de proteção integral, com moradores que já
estavam na região antes da criação desta, sempre pairou uma incerteza sobre o destino
destas famílias, medo da fiscalização e receio de participar de qualquer reunião promovida
pelo ICMBio/Ibama.
Os visitantes desenvolvem apenas uma relação temporária com a unidade de
conservação, enquanto estão na região fazendo a visita. Não tem poder de obstruir uma
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decisão, mas serão diretamente afetados podendo inclusive alterar sua percepção sobre o
Parque Nacional.
A equipe do parque e seu chefe tem o poder formal para tomar as decisões. São
naturalmente vendedores do projeto por fazer parte de suas atribuições na gestão da
unidade de conservação e alcance dos objetivos de criação da mesma.
3. Referencial Teórico
3.1. Design Thinking
“É possível inventar produtos, processos, mercados ou mesmo modelos de negócio,
mas para que eles se tornem inovação, é preciso integrá-los ao meio social. Isso quer dizer
colocar a descoberta no mercado e à disposição da sociedade, para que o consumidor ou
beneficiário experimente a ideia. Caso goste, use e reuse, aí sim haverá uma inovação de
sucesso. Uma das ferramentas que apoiam essa integração das invenções ao meio social é
o Design Thinking” (BROWN, 2010).
Apresentado como uma ferramenta para a gestão da inovação o Design Thinking é
uma abordagem para buscar, de forma colaborativa, a solução de problemas. Pressupõe a
empatia de todos envolvidos na resolução do problema.
Algumas etapas compõem a metodologia. São elas: imersão, ideação, prototipação
e realização. A proposta da prática aqui relatada é realizar um diagnóstico e propor
melhorias, sendo assim apenas as etapas de imersão e ideação foram contempladas. Sendo
que a prototipação e realização são os próximos passos e futuros frutos do trabalho que se
iniciou nessa prática.
A imersão é a vivência do problema, um processo de empatia com os diversos
stakeholders. Foi desenvolvida a partir de oficinas, entrevistas e pesquisas com os
envolvidos no processo.
A ideação é a fase criativa. Optou-se por utilizar a ferramenta canvas de
aprendizado para construir um modelo visual organizando as informações da imersão
como ponto de partida para o desenvolvimento de novas ideias para solucionar os
problemas levantados.
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“O Learning Canvas foi criado com o propósito de organizar as ideias e as experiências
durante conversas difíceis, ajudando um grupo de pessoas a manter o foco e a disciplina
enquanto aprendem, à procura de possíveis soluções para problemas reais.” (MAGNO,
2017)
3.2. Colaboração e facilitação de grupo
Os conceitos de colaboração e facilitação de grupo foram fundamentais para a
construção do presente trabalho. Conforme aponta Straus (2003) “O valor da colaboração
pressupõe a dignidade e o valor de cada ser humano e o direito de cada um de participar
de decisões que afetem a sua vida.”
Durante a realização da prática, principalmente nas oficinas com condutores de
visitantes, buscou-se seguir os 5 princípios da colaboração apresentados no Módulo 5 do
PGR:
•

Envolva os stakeholders relevantes;

•

Desenvolva o consenso a cada Etapa;

•

Elabore um Mapa do processo;

•

Designe um facilitador para o processo;

•

Utilize o poder da memória do grupo;

3.3. Número Balizador da Visitação
De acordo com o Roteiro Metodológico Para Manejo De Impactos Da Visitação o
Número Balizador da Visitação (NVB) tem como objetivo “estimar o número de visitantes
que uma área específica da UC tem capacidade de receber por dia, para realização de
determinada atividade, em função das condições de manejo da visitação existentes”.
“Recomenda-se que o NBV seja utilizado somente nas situações em que o controle
do número de visitantes é viável operacionalmente e necessário para maximizar a
qualidade da visitação e para proteger os recursos naturais e culturais da UC. O NBV não é
um número fixo, ele variará de acordo com as mudanças nas condições de manejo da
visitação. Deverá ser utilizado como um elemento orientador e auxiliar ao manejo de
impactos da visitação na Unidades de Conservação”. Na presente prática o elemento
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limitante do NBV é a capacidade das famílias da Zona Primitiva de atender os visitantes
com qualidade.
3.4. Mapeamento de processos
Segundo a ABPMP (2013), processo é uma agregação de atividades e
comportamentos executados por humanos ou máquinas para alcançar um ou mais
resultados. Mapear um processo significa primeiramente visualizá-lo em seu estado atual
“AS–IS” e entender como ele cumpre seus objetivos para depois buscar o processo de
melhoria “TO-BE”.
Para realizar o mapeamento do processo alguns passos devem ser seguidos. A
modelagem de processos é o conjunto de atividades envolvidas na criação de
representações de processos de negócio existentes ou propostos. O nível de detalhamento
e o tipo específico de modelo têm como base o que é esperado da iniciativa de modelagem.
Um diagrama simples pode ser suficiente em alguns casos, enquanto um modelo completo
e detalhado pode ser necessário em outros.
O primeiro passo para definir um novo processo ou atualizar um que já exista é criar
um entendimento comum do estado atual ("AS-IS") do processo e como ele cumpre seus
objetivos. Posteriormente se desenvolve a análise de processos, que proporciona uma
compreensão das atividades e os resultados dessas atividades em relação à sua capacidade
de atender as metas pretendidas. Analisa também as restrições e rupturas que interferem
no desempenho do processo.
A análise de processos constitui a base para o desenho de processos. O desenho de
processos vai além de resolver problemas de curto prazo ou atender a uma lista de desejos
de uma área funcional. O desenho trata a mudança de processo que irá impactar no alcance
de metas e estratégias organizacionais e satisfazer o cliente através de uma perspectiva
"de fora para dentro", compreende a fase de elaboração do estado futuro do processo
(“TO-BE”).
O BPM CBOK nos traz uma importante reflexão sobre o Gerenciamento de
Processos de Negócio: “Em vez de pensar em BPM como um processo de melhoria de
processos, pense em BPM como um processo de transformação de processos. Isso porque
a transformação vai além da melhoria, transformação implica repensar, inovar e mudar
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paradigmas. Transformar é liderar e construir novas formas de geração de valor para os
clientes e para a sociedade.” (ABPMP, 2013)
O mapeamento de processos foi utilizado na presente prática como representação
visual dos trabalhos desenvolvidos. De forma simplificada e correlacionando os
fundamentos conceituais o modelo AS-IS corresponde a fase de imersão do design thinking,
enquanto o modelo TO-BE corresponde a fase de ideação.
4. Resultados alcançados e discussão
4.1. Oficina Condutores de Visitantes do Trekking
Seguindo o pressuposto de que os condutores de visitantes possuem informações e
expertise relevante sobre o processo e serão afetados pela decisão de ordenamento da
travessia estes foram tomados como stakeholder essencial para o desenvolvimento do
projeto.
No dia nove de dezembro de 2019 foi realizada Oficina com os Condutores de
Visitantes do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses especializados no Trekking. A
oficina teve como objetivo conhecer e entender como são feitas as travessias no parque, a
forma de interação dos condutores com os visitantes e desses com os moradores, que os
recebem durante o percurso. Além de instigar a reflexão dos condutores acerca dos pontos
positivos e negativos do trabalho que realizam e de outros fatores envolvidos no processo.
Participaram 20 condutores de visitantes que estão organizados na cooperativa
Cooptrekking e são autorizados pelo ICMBio a trabalhar como condutor de visitantes no
parque. Foram formados 5 subgrupos com a missão de identificar em tarjetas de papel
pontos positivos e negativos no processo de realização da Travessia dos Lençóis.
Posteriormente o porta-voz de cada subgrupo apresentou ao grupo os pontos
identificados.
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Figura 5 – Formação dos grupos e apresentações

Figura 6 – Mural criado durante oficina
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Figura 7 – Grupo reunido ao final da oficina

Sobre o diagnóstico foram levantados os seguintes pontos:
Positivos
•

Um roteiro ecológico, agrega valor pois o visitante se sente bem em relação
com o meio ambiente;

•

Experiência única no mundo;

•

Paisagem fauna e flora fabulosos;

•

Conservação dos recursos naturais do parque, por ser uma atividade de baixo
impacto;

•

Satisfação dos visitantes comparável a realização de um sonho;

•

Intercâmbio cultural entre visitantes e prestadores de serviço;

•

Divulgação do conhecimento, cultura e costumes dos nativos da região;

•

Fonte de renda para moradores do parque e condutores de visitantes;
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•

Envolvimento de outros atores do trade turístico (transporte aos locais de início
e fim da caminhada, hospedagem e alimentação nas duas cidades bases,
integração com o passeio náutico do rio preguiças);

•

Relação de cooperação entre moradores do parque e condutores de visitantes;

•

Pontualidade e responsabilidade dos moradores que recebem os visitantes em
suas casas;

•

Experiência de gastronomia regional com variedade de proteínas no cardápio
oferecido pelos moradores;

•

Vários dias de trabalho seguidos durante a alta temporada.

Negativos
•

Atrativo sazonal, pouca demanda na baixa temporada;

•

Clima de competição entre os prestadores de serviço;

•

Superlotação das casas dos moradores durante a alta temporada;

•

Produção de lixo na zona primitiva do parque;

•

A grande quantidade de lixo marinho na praia do parque causa revolta aos
visitantes;

•

Falta fiscalização por parte do ICMBio;

•

Grupos fazem a Travessia sem guia ou com guia não credenciado;

•

O pernoite na rede pode não ser confortável a todos os visitantes;

•

Acordar de madrugada pode ser um problema para alguns visitantes;

•

Falta capacitação para condutores de visitantes e moradores;

•

Pouca opção de alimentação para vegetarianos e veganos;

•

Pouca variação nos acompanhamentos das refeições (arroz, feijão, macarrão);

•

Não existe um plano para atendimento de emergências;

•

Falta comunicação entre os condutores de visitantes e o ICMBio;

•

Prática de kitesurf nas lagoas da Zona Primitiva;

•

Circulação de veículos nas dunas;

•

Má distribuição dos visitantes entre as casas que recebem visitantes;

•

Uso de álcool e substâncias ilícitas pelos condutores de visitantes;

•

Acionamento de resgate sem necessidade;
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•

Dinâmica das dunas e lagoas, o visitante busca as lagoas famosas e muitas vezes
elas já não existem.

A discussão foi rica, uma oportunidade para os condutores expressarem seu ponto
de vista para a gestão do parque e, também, para seus colegas. Foi visível o empenho e
energia que eles colocam no trabalho e a vontade de que o processo seja melhorado. A
valorização do conhecimento deste stakeholder é fundamental para a construção do
ordenamento do atrativo. Estes devem ser parceiros e concordar com a proposição ou
passam a ser boicotadores do processo.
4.2. Entrevistas com moradores
As famílias que recebem os visitantes durante a travessia nas comunidades da Zona
Primitiva: Baixa Grande e Queimada dos Britos são, juntamente com os condutores de
visitantes, um stakeholder essencial para o desenvolvimento do projeto de ordenamento
do atrativo. Eles agregam ao trazer a experiência do Turismo de Base Comunitária para o
visitante. A travessia torna-se também um atrativo cultural ao oferecer uma imersão nos
modos de vida destas comunidades.
Optou-se por realizar o diagnóstico com este stakeholder através de entrevistas
individuais semiestruturadas. As entrevistas foram realizadas nas residências de cada
família, de forma que foi possível observá-los em seu contexto e verificar as estruturas que
são utilizadas para receber os visitantes.
As entrevistas foram realizadas nos dias 8 e 16 de janeiro de 2020 durante o contexto
de assinatura do Termo de Compromisso que foi construído ao longo do ano de 2019 e tem
uma seção regulando especificamente as atividades de turismo:
“VIII – DAS ATIVIDADES DE TURISMO
Cláusula Décima Segunda – As famílias que atuam na recepção de
excursionistas e turistas dentro do Parque devem estar cadastradas no ICMBio,
que definirá regras específicas para o funcionamento e a capacidade suporte
das estruturas voltadas para uso público na comunidade.
Parágrafo Primeiro – A ampliação e construção de qualquer
infraestrutura visando atendimento de turistas deve ser submetida à análise e
autorização prévia do ICMBio, acompanhada de justificativa e projeto base.
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Parágrafo Segundo – As construções existentes voltadas para
atendimento de turistas devem ser adequadas para atender padrões mínimos
de qualidade sanitária definidos pelo ICMBio, preferencialmente em até 1 (um)
ano após a assinatura do termo.
Cláusula Décima Terceira – O acesso de veículo motorizados nas
comunidades de Baixa Grande e Queimada dos Britos é permitido
exclusivamente para deslocamento de moradores, exercício de atividades
relacionadas a gestão da UC pelo ICMBio, prestação de serviços básicos (de
saúde, coleta lixo, abastecimento de produtos, transporte escolar, entre outros)
ou em situações de emergência.
Parágrafo Primeiro – Os moradores devem alertar os visitantes de que
não é permitido o acesso de veículos motorizados nas comunidades para fins
turísticos e recreativos.
Parágrafo Segundo – Não é permitido o uso de quadriciclos para
transporte de turistas, mochilas, água ou qualquer outro recurso de apoio ao
uso público, excetuando-se situações emergenciais (resgate).”

Foi interessante conversar com as famílias sobre as atividades de turismo no
momento de assinatura do termo, pois o projeto de ordenamento da travessia surgiu de
demanda identificada pela equipe que desenvolveu as oficinas para elaboração do termo
de compromisso. Foi positivo também para reforçar o comprometimento das famílias e da
gestão do parque em cumprir o termo, que estabelece como compromisso do ICMBio levar
capacitação para estas famílias e a capacitação será um dos frutos do projeto de
ordenamento do atrativo.
Além das entrevistas foram utilizadas informações do Levantamento de Turismo de
Base Comunitária realizado nas comunidades da Zona Primitiva do Parque Nacional dos
Lençóis Maranhenses pelo Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Sociobiodiversidade Associada a Povos e Comunidades Tradicionais (CNPT) em dezembro de
2019.
Dessa forma foram identificados 4 empreendimentos turísticos na Baixa Grande e 6
na Queimada dos Britos, sendo que nesta comunidade também foram identificados 3
potenciais empreendimentos para o futuro. Famílias que tem interesse de trabalhar com
turismo, são eles: Alice, Queimada e Joina.
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Empreendimentos turísticos da Baixa Grande

Casa Dona Loza – Dormitório e Restaurante
Paraíso dos Lençóis
Capacidade: 40 pessoas

Casa Dona Dete – Oásis Baixa Grande
Capacidade: 40 pessoas

Empreendimentos turísticos da Queimada dos
Britos

Casa Raimundo e Joana – Casa de Apoio Brito
Capacidade: 20 pessoas

Casa Bargado e Maria – Restaurante Encontro
dos Guias dos Britos
Capacidade: 25 pessoas

Casa Domingo Conrado e Maria – Pousada e
Casa Biziquinha e Dona Jesus – Ponto de Apoio
Restaurante Pôr do sol
Queimada / Restaurante Oásis
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Capacidade: 25 pessoas

Capacidade: 30 pessoas

Casa Raimundo e Regina – Ponto de Apoio
Capacidade: 25 pessoas

Casa Massu – Bela Pousada Maranhão
Capacidade: 25 pessoas

Casa Netão – Recanto dos Lençóis
Capacidade: 18 pessoas

Casa Zeca e Evanira
Capacidade: 14 pessoas
Figura 8 – Identificação de empreendimentos turísticos da Zona Primitiva
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As famílias que têm estrutura para receber maior quantidade de visitantes são as que
realizam a atividade a mais tempo, sendo que os primeiros começaram em torno de 2005.
Dos dez empreendimentos, sete estão em funcionamento há mais de 10 anos.
São 132 vagas nos alojamentos por noite na Baixa Grande e 130 na Queimada dos
Britos. Usando o critério do número de vagas nos alojamentos como o limitante do atrativo
Travessia dos Lençóis teríamos como NBV (número balizador da visitação) para esse
atrativo 130 pessoas por dia. Separando estas pessoas em grupos de 8 (número indicado
pelos condutores de visitantes como máximo para uma boa condução durante reunião da
Câmara Técnica de Uso Público do Conselho do Parque) seriam necessários 17 condutores
para atender a demanda. O número de condutores de visitantes credenciados do parque é
superior ao demando, logo não seria um critério limitante do NBV.
As estruturas são rústicas, construídas com madeira e palha e os visitantes dormem
em redes conforme a tradição local. No entanto é visível a adoção de materiais como tijolos
de barro, cimento e telhas brasilit que trazem a promessa de mais conforto e
desenvolvimento para a região, mas acabam por descaracterizar o ambiente rústico, que
muitas vezes é o que o visitante busca. O maior problema são os banheiros e suas fossas
negras (sumidouro). Conforme estabelece o Termo de Compromisso essas famílias
deverão, preferencialmente em até um ano, atender padrões mínimos de qualidade
sanitária. E este é também um desafio para o ordenamento do atrativo.
Durante as entrevistas os moradores indicaram pontos positivos, negativos e
melhorias que acham necessárias para o desenvolvimento do trabalho. Eles se mostraram
receptivos a possíveis capacitações para atender melhor os clientes.
Pontos Positivos
•

Bom relacionamento com condutores de visitantes

•

Fonte de renda que resulta em melhor qualidade de vida para as
famílias

Pontos Negativos
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•

Grupos sem o acompanhamento de condutores de visitantes, que
chegam sem avisar e muitas vezes montam barracas de fora das casas
e não pagam o pernoite;

•

Condutores de visitantes que não fazem o rodízio entre as diferentes
opções de alojamento;

•

Pedidos de resgate de quadriciclo quando não há emergência;

•

Condutores de visitantes inexperientes que não sabem o melhor
caminho.

As entrevistas foram importantes para estreitar os laços entre os empreendedores e
a equipe do parque. Eles como parte interessada são fundamentais para garantir o sucesso
do ordenamento e a sustentabilidade das ações propostas.
4.3. Entrevistas com agências
Os empresários do ramo de turismo da região também foram ouvidos nos dias 28 e
29 de janeiro de 2020. Eles trabalham com turismo no Parque Nacional dos Lençóis
Maranhenses há muitos anos, conhecem o perfil do visitante, a demanda do mercado e as
particularidades da região. Representantes de 4 agências foram entrevistados. Essas
agências possuem seguimentos de mercado diferentes: visitantes jovens em busca de uma
experiência cultural/ecológica, grupos de classe alta em busca de experiências mais
privativas, visitantes de classe média buscando uma alternativa mais em conta.
Optou-se por realizar o diagnóstico com este stakeholder através de entrevistas
individuais semiestruturadas. As entrevistas foram realizadas nos escritórios das
respectivas agências. Os principais pontos apontados para melhoria foram:
•

Manter característica rústica das construções nos alojamentos para visitantes;

•

Elaborar Plano para Atendimento de Emergências;

•

Instalar sistema de comunicação para emergências;

•

Capacitar moradores quanto a manipulação de alimentos;

•

Melhoria na estrutura dos banheiros dos alojamentos;

•

Instalar placas nos locais de início da caminhada com normas e ambiente
instagramável “Aqui começa o seu Trekking”

26

•

Oferecer outras atividades, enquanto na Zona Primitiva, para aumentar a
quantidade de dias dos visitantes (caiaque, fatbike, acampamento com
barracas, noite cultural com contação de histórias)

Os pontos positivos identificados foram:
•

Agências entrevistadas possuem Termo de Conhecimento de Riscos para os
visitantes;

•

Agências entrevistadas possuem Plano de Gestão da Segurança;

•

Afirmaram que os guias são instruídos a trazer todo lixo produzido de volta;

•

Durante a maior parte do tempo na caminhada os grupos estão isolados, o
visitante aprecia isso;

O ponto mais ressaltado pelos entrevistados foi o receio sobre as construções de
alvenaria e perda de autenticidade da experiência cultural dos visitantes. O perfil de
visitante que faz a travessia não busca modernidade ou conforto, busca uma experiência
autêntica. Um dos entrevistados avalia que a Travessia está se tornando um atrativo muito
comercial e para manter a experiência de ecoturismo tem buscado outros trajetos e outras
famílias para receber seus visitantes. Outro informou que para atender a quantidade de
visitantes as famílias acabam por comprar os suprimentos na cidade chegando a oferecer
peixe como a Tilápia, que foge totalmente a culinária regional.
4.4. Perfil e avaliação de satisfação dos visitantes
Através dos dados obtidos no caderno de visitas da Dona Loza foi possível identificar
a origem dos visitantes e a distribuição da demanda ao longo do ano de 2019. 50,48% dos
visitantes que realizaram a travessia são estrangeiros vindos principalmente da França.
Entre os brasileiros os estados com maior representação foram: São Paulo, Maranhão e Rio
de Janeiro. Como esperado a alta temporada, representada pelos meses de junho, julho e
agosto, concentrou 57% das visitas do ano.
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Visitantes Estrangeiros
França
Guiana Francesa
0%
0%
0%
0%
0%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
3%
3%
3%
3%
4%
5%
5%

Alemanha
Itália
Suíça
65%

Espanha
Estados Unidos
Bélgica
UK

Figura 9 – Visitantes estrangeiros por país

Visitantes Brasileiros
São Paulo
Maranhão
0%
0%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
2%
3%
3%
6%

Rio de Janeiro
Minas Gerais
49%

15%

Paraná
Santa Catarina

16%

Pernambuco
Rio Grande do Sul
Ceará

Figura 10 – Visitantes brasileiros por estado
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Visitantes Travessia 2019
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Figura 11 – Distribuição das visitas ao longo do ano

Os voluntários do parque aplicaram, principalmente durante o período da
temporada, pesquisa de satisfação com uma pequena amostra de visitantes que realizaram
a travessia. Outros visitantes responderam a pesquisa através do link disponibilizado para
os condutores de visitantes e nas redes sociais da unidade.
Através da pesquisa foi constatado que 71% dos visitantes avaliaram que a
experiência foi mais satisfatória do que esperavam; 87% dos entrevistados avaliaram seu
condutor de visitantes positivamente. Apesar da grande quantidade de visitantes que
realizam a travessia durante a temporada 87% dos entrevistados afirmaram que o
alojamento estava com um número confortável de pessoas.

Qual seu grau de satisfação?
4%
Mais do que
esperava

25%

Como você avalia o
condutor de visitantes?
0%
13%

Bom

Exatamente o
que esperava
71%

Menos do que
esperava

Regular
87%

Ruim

Figura 12 – Questões da pesquisa de satisfação
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O alojamento estava
4%

Com mais pessoas
do que deveria

9%

Com número
confortável de
pessoas
Com espaço para
mais pessoas

87%

Figura 13 – Questões da pesquisa de satisfação

Outros pontos mais sensíveis como estilo das construções, estrutura dos banheiros e
gestão de resíduos foram abordados com as seguintes constatações: 83% dos entrevistados
preferem que as construções sejam rústicas, utilizando materiais da região como madeira
e palha; 42% dos entrevistados avaliaram que a estrutura de banheiros oferecida é ruim;
Apenas 17% dos entrevistados afirmaram que levaram todo seu lixo de volta e 37%
afirmaram que os moradores que recebem os visitantes são os responsáveis pela
destinação do lixo.

Quanto às construções:
Prefere com
materiais
disponíveis na
região (rústico)

17%

83%

Prefere em
alvenaria
(urbanizado)

Como você avalia os
banheiros do alojamento?

33%

42%

Bom
Regular

Ruim
25%

Figura 14 – Questões da pesquisa de satisfação
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Quanto aos resíduos
Levei todo meu lixo de
volta

17%
37%

Não pensei a respeito
17%
Pensei a respeito, mas
não levei meu lixo de
volta

29%

Figura 15 – Questões da pesquisa de satisfação

No questionário havia também uma questão em aberto, onde o visitante poderia
sugerir melhorias para a realização da travessia. Abaixo estão listados os temas com maior
recorrência:
•

Preservar cultura local

•

Melhorar a gestão dos resíduos sólidos (não vender coisas que gerem lixo)

•

Melhorar estrutura dos banheiros (qualidade para o visitante e menor impacto
ambiental)

•

Manter rusticidade dos alojamentos

•

Orientar sobre shampoos e sabonetes biodegradáveis

•

Melhoria na alimentação oferecida (mais diversidade)

•

Capacitação

para

condutores

de

visitantes

(mais

informações

históricas/culturais; mais informações sobre lagoas pouco acessadas)
Com as informações levantadas é possível concluir que o visitante que realiza a
travessia tem preocupação com aspectos ambientais do passeio. Em geral ele está
preocupado com a conservação do meio ambiente e gestão dos efluentes e resíduos
sólidos, valoriza a experiência cultural de ter contato com os moradores da região, mas
também é exigente quanto a qualidade das estruturas do alojamento (mesmo preferindo
que sejam rústicas) e da alimentação (buscando maior variedade).
4.5. Canvas de aprendizado na resolução de problemas
Após levantar informações importantes com os stakeholders do projeto foi
necessário identificar uma ferramenta para organizar as informações e possibilitar uma
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análise focada em melhorias. Nesse cenário surge o Canvas de aprendizado, um esquema
visual que possibilita a análise do passado e indicação de melhorias para o futuro.

Figura 16 – Modelo Learning Canvas

Foram realizadas algumas adequações no Canvas para atender as demandas do
projeto em questão. Dessa forma a zona Passado, que organiza os fatos: problemas e
experiências que já ocorreram, foi dividida em Pontos Positivos e Pontos Negativos
(Problemas) identificados com os stakeholders. Enquanto a zona Futuro, que organiza as
possibilidades: ideias, esforços e resultados que ainda não atuamos e nem vivemos, foi
dividida em Ideias e Plano de Ação.
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Figura 17 – Canvas de Aprendizado Travessia dos Lençóis

Na busca de ressaltar os pontos positivos e corrigir os problemas surgiram as
seguintes ideias para o futuro:
•

Implantar mecanismo de controle de entrada e saída dos visitantes –

Passaporte da Travessia;
•

Recomendar ao responsável pela fiscalização do parque incremento de

ações de fiscalização na Zona Primitiva;
•

Realizar capacitação para moradores que recebem visitantes nos seguintes

temas: manipulação de alimentos, gestão de resíduos sólidos, ética apresentação
pessoal e relações interpessoais, perfil dos visitantes, protocolo para atendimento de
emergências, incentivo ao desenvolvimento de novas atividades, construções
sustentáveis;
•

Realizar capacitação para condutores de visitantes nos seguintes temas:

técnicas de condução de visitantes, princípios de conduta consciente e minimização
de impactos em ambientes naturais, oficinas da cooperativa sobre melhores
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caminhos, ética apresentação pessoal e relações interpessoais; incentivar
intercâmbio em outras unidades de conservação;
•

Elaborar identidade visual da Travessia e plano de comunicação com

instalação de placas, material informativo nos pontos de apoio e campanha para
incremento na baixa temporada;
•

Implantar coleta de resíduos sólidos recicláveis com apoio do Programa de

Voluntariado Amigos do Parque;
•

Elaborar projeto para instalação de biodigestores com apoio de parceiros;

•

Elaborar Protocolo para Atendimento de Emergências (PAE) com apoio do

Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e representante do Hospital Regional;
•

Definir e publicar normas para realização da Travessia: visitantes,

condutores de visitantes e moradores.
4.6. Mapeamento do processo
O mapeamento do processo de realização da Travessia tem como objetivo fazer a
representação do processo numa perspectiva de ponta a ponta sobre o seu funcionamento.
O nível de detalhamento é superficial, pois identificou-se que um diagrama simples seria
suficiente para o caso em tela.
A elaboração do AS-IS do processo tem como objetivo criar um entendimento sobre
o estado atual do processo e como ele entrega valor. É a base para identificar gargalos e
falhas e assim desenhar a forma como o processo deve ser no futuro, o TO-BE.

Descoberta da
operação do
negócio
Modelo AS-IS

Desenho do
negócio
Modelo TO-BE

Figura 18 – Do estado atual ao estado futuro (Fonte: BPM CBOK)
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Figura 19 – Modelo de processo AS-IS

35

Figura 20 – Modelo de processo TO-BE
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Ao analisar os modelos AS-IS e TO-BE construídos salta aos olhos que o processo se
tornou mais “complexo” aumentando o número de tarefas, handoffs e lanes associadas. À
primeira vista o fato parece ser contraditório ao método de análise de processos que
estabelece que, tipicamente, quanto menor for o número de handoffs, menor será sua
vulnerabilidade a desconexões. No entanto no caso em tela verificou-se que muitas das
atividades que foram incluídas (e não eram realizadas no AS-IS) são fundamentais para a
entrega de valor e consecução de objetivos do processo como um todo.
A falta do PAE, do Termo de Conhecimento de Riscos padronizado e do Registro de
entrada e saída de visitantes eleva o risco que este corre durante a atividade. A presença
de sinalização, passaporte e informações nos pontos de apoio aprimoram a experiência do
visitante e a presença institucional do ICMBio. Estes são apenas alguns exemplos de
atividades e handoffs “extras” do desenho do processo que agregam valor para o cliente.
O objetivo na transformação do processo proposto é deixar um legado de
experiências positivas conectando os objetivos de todos os stakeholders
4.7. Considerações finais
Utilizando ferramentas de colaboração em grupo, além de entrevistas e pesquisa de
satisfação foi possível levantar grande quantidade de informações sobre o atrativo
Travessia do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Através das ferramentas de design
thinking, canvas de aprendizado e mapeamento de processos foi possível identificar
melhorias com base nas informações levantadas no diagnóstico.
O objetivo inicial do projeto, estabelecido no canvas de projeto, era ordenar a
visitação no atrativo Travessia dos Lençóis. Esse objetivo estava estritamente ligado ao
monitoramento da visitação e controle das construções na Zona Primitiva para
atendimento de demandas internas do ICMBio. Ao longo do desenvolvimento das
atividades percebeu-se que não haveria tempo hábil para efetivar o ordenamento, dessa
forma o objetivo foi adaptado para o diagnóstico do atrativo e proposição de melhorias
para o ordenamento.
Durante a execução do projeto ao envolver os diversos stakeholders e conhecer os
diferentes pontos de vistas novas demandas, que não foram identificadas incialmente e se
mostraram muito importantes para os objetivos do ICMBio, surgiram. A principal delas é o
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Protocolo para Atendimento de Emergências, que foi citado por quase todos stakeholders.
Oportunidades como implantação de sinalização e desenvolvimento de novas atividades
para envolver o visitante durante mais dias são importantes para os representantes do
trade de turismo, mas também são importantes para o ICMBio no objetivo de oferecer uma
experiência mais rica para o visitante.
A capacitação para os moradores surgiu como uma ótima estratégia para a gestão do
parque se aproximar mais desse stakeholder que foi identificado como possível resistente
por conta de um relacionamento desgastado resultante do conflito histórico de moradores
em unidade de proteção integral.
Os requisitos e premissas estabelecidos no início do projeto se mantiveram. A
premissa de que os stakeholders estão engajados na proposta se fortaleceu ao longo das
atividades, pois o relacionamento foi se consolidando. O requisito de manutenção de renda
para as comunidades e condutores de visitantes foi muito utilizado durante a comunicação
do projeto e, por isso, fundamental para o engajamento dos stakeholders.
5. Conclusões
O resultado esperado inicialmente seria a publicação de normas para a realização da
travessia e publicação de lista de condutores de visitantes especializados no trekking. Esses
resultados ainda não foram alcançados. Não houve tempo hábil para publicação de
normativa e o cadastro dos condutores ficou para quando for realizado o novo
credenciamento seguindo os parâmetros estabelecidos na portaria 769 de 10 de dezembro
de 2019.
Apesar de não alcançar os resultados previamente propostos outros resultados ainda
mais satisfatórios foram alcançados. O diagnóstico abrangendo todos stakeholders
forneceu informações preciosas para a gestão da unidade. O engajamento dos
stakeholders e o estreitamento da relação entre estes e a gestão do parque são os
principais resultados. Além disso promover o diálogo e o questionamento sobre: o que
estamos fazendo? como podemos melhorar? foi, para muitos, o primeiro contato com
ferramentas de gestão e colaboração. A semente do PGR foi espalhada para fora do ICMBio.
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A resolução colaborativa de problemas se mostrou uma ferramenta efetiva. Os
envolvidos se sentiram empoderados por fazer parte da construção da ideia, abraçam a
causa e se tornaram vendedores do projeto.
O diagnóstico realizado apontou a direção para o desenvolvimento de um Plano de
Ação com várias atividades que precisam ser realizadas: O Protocolo para Atendimento de
Emergências, o Passaporte para controle de entrada e saída de visitantes, as Capacitações
para moradores e condutores de visitantes, o Plano de Comunicação da Travessia, o Projeto
para instalação de biodigestores, o Projeto de coleta de recicláveis e a Publicação de
normas para realização do atrativo estão em andamento e são, também, resultados do
presente trabalho.
6. Referências Bibliográficas
ASSOCIATION OF BUSINESS PROCESS MANAGEMENT PROFESSIONALS – ABPMP. Guia
para o Gerenciamento de Processos de Negócio – Corpo comum de conhecimento –
ABPMP BPM CBOK v.3.0. 1. Ed. São Paulo: ABPMP Brasil, 2013.
BROWN, T. Design Thinking: uma metodologia poderosa para decretar o fim das
velhas ideias. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010
MAGNO, Alexandre. LINHARES, Yoris. Learning 3.0: Como profissionais criativos
aprendem. São Paulo: Casa do Código. 2017.
ROTEIRO METODOLÓGICO PARA MANEJO DE IMPACTOS DA VISITAÇÃO com Enfoque
na Experiência do Visitante e na Proteção dos Recursos Naturais e Culturais. ICMBio 2011.
ROVUC – Rol de Oportunidades de Visitação em Unidades de Conservação.
Organizadores: Allan Crema e Paulo Eduardo Pereira Faria. Brasília: Instituto Chico Mendes
de Conservação da Biodiversidade - ICMBio, 2018
STRAUS, David. Criando colaboração produtiva: 5 formas de obter colaboração das
equipes e aumentar resultados. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier. 2003.
7. Anexos

39

Ordenamento do Atrativo Travessia no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses | Gerente de
Projeto: Danubia Melo
Justi cativa

Produto

O cinas para elaboração do Termo de

Mapeamento do processo de visitação ao

Compromisso identi caram a

atrativo

necessidade de ordenação da atividade
do turismo na zona primitiva

Regulamentação do atrativo publicada

Stakeholders
Visitantes
Condutores de visitantes
Agências de Turismo

Não há controle sobre o número de

Famílias que oferecem alojamento aos

visitantes que realizam a travessia

visitantes

Crescimento desordenado das estruturas

ICMBio

Premissas

Riscos

Stakeholders estão engajados com o

Famílias e condutores de visitantes

projeto

podem receber o projeto de forma

ICMBio apoia o desenvolvimento do

negativa

projeto

para alojamento de visitantes nas
comunidades
Visitantes identi cam necessidade de

Requisitos

Grupo de Entregas

Linha do Tempo

manejo do lixo gerado nos alojamentos,

Normas devem ser construídas em

1. Diagnóstico de empreendimentos

30/11/2019 - Diagnóstico de

tratamento de e uentes e construções

conjunto com os stakeholders

turísticos das comunidades da zona

empreendimentos turísticos da

primitiva

comunidade

comunidades do parque e condutores de

2. Cadastro de condutores de visitantes

30/11/2019 - Cadastro de condutores de

visitantes

especializados na Travessia

visitantes especializados na Travessia

A travessia deve ser uma experiência

3. Mapeamento do processo de visitação

13/12/2019 - Mapeamento do processo

4. Elaboração do NBV e De nição de

01/01/2020 - até 20/01/2020 - Realização

normas do atrativo

de o cinas/reuniões para elaboração de

mais sustentáveis.

Manter a fonte de renda para

inesquecível para os visitantes,
proporcionando contato com a natureza
preservada durante todo o percurso
Objetivo Smart

aliado a informações de qualidade

Ordenar a visitação no atrativo Travessia

Estruturas para alojamento de visitantes

dos Lençóis

na zona primitiva devem utilizar
alternativas sustentáveis e de baixo
impacto ambiental

Equipe

normas do atrativo e construção do NBV
31/01/2020 - De nição de normas e envio

Gerente do Projeto Danúbia Melo
Apoio: Estagiário de Turismo e voluntário
Apoio: Câmara Técnica de Uso Público do
Conselho Consultivo
Apoio: Representante das famílias que
recebem visitantes na zona primitiva

Benefícios Futuros

5. Publicação das normas do atrativo

para publicação

Número adequado de visitantes no
atrativo por período
Qualidade no serviço percebida pelo
visitante

Restrições
Equipe reduzida
Seguir roteiro metodológico do NBV

Recursos
Recurso CNPT para diagnóstico de
iniciativas de TBC no Parna Lençóis
Maranhenses - R$ 10.000,00
Recurso de Compensação Ambiental para
diárias e alimentação - R$ 15.000,00
Total: R$ 25.000,00

