
Ministério do Meio Ambiente - MMA 
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio 

Divisão de Monitoramento e Avaliação da Gestão de Unidades de Conservação - DMAG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação da consolidação do Sistema de Avaliação e 

Monitoramento de Gestão – SAMGe no âmbito organizacional do 

ICMBio 

 

 

 

 

 

Mariusz Antoni Szmuchrowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Brasília - DF 

2020 



2 

 
 
 

Mariusz Antoni Szmuchrowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação da consolidação do Sistema de Avaliação e 

Monitoramento de Gestão – SAMGe no âmbito organizacional do 

ICMBio 

 

 

 

 

Trabalho apresentado ao 6° Ciclo de Formação em 
Gestão para Resultados do Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiversidade, como requisito 
de conclusão do curso.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Brasília - DF 
2020 



3 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 01 – Atual locus da DMAG no ICMBio ................................................................. 10 

Figura 02 – Etapa de planejamento e suporte a decisão, início do ciclo SAMGe ............... 12 

Figura 03 – Etapa de desenvolvimento e implementação das ações propostas para o 

 ciclo SAMGe .................................................................................................... 13 

Figura 04 – Aplicação do ciclo SAMGe ............................................................................... 14 

Figura 05 – Consolidação e publicação dos dados e informações do ciclo SAMGe ........... 15 

Figura 06 – Aplicação das estratégias no Ciclo SAMGe 2019 ............................................. 17 

Figura 07 – Fluxo metodológico aplicado ao trabalho, cujos componentes advém dos 
projetos de gestão da mudança utilizados para avaliar a consolidação do 

 SAMGe ............................................................................................................. 19 

Figura 08 - Adaptação do SAMGe aos elementos do quadro de trabalho da UICN ........... 25 

Figura 06 – Componentes advindos dos projetos de gestão da mudança utilizados para 
avaliar a consolidação do SAMGe .................................................................... 26 

Figura 09 – Ciclo de mudança do patrocinador do projeto SAMGe ................................... 29 

Figura 10 – Logomarca do SAMGe ..................................................................................... 33 

Figura 11 – “Broto” ilustrando os indicadores de efetividade de gestão em UC ........ 33 

Figura 12 – Classificação dos Stakeholders perante o SAMGe ......................................... 37 

Figura 13 – Distribuição das competências entre os membros da DMAG, em destaque 
 o servidor selecionado para compor a equipe em fins de 2018 ..................... 44 

Figura 14 – Avaliação dos indicadores de consolidação da mudança (GONÇALVES et al., 
 2016) ............................................................................................................... 55 

 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 01 - Apresentação do quadro de Indicadores de consolidação da mudança  
 versus Indicadores de inconsistência da mudança ....................................... 22 

Quadro 02 – Avaliação das Crenças e pressuposto, Valores e Mitos no ICMBio ............... 39 

Quadro 03 – Avaliação dos Mitos, Linguagem e símbolos de comunicação no 
 ICMBio ........................................................................................................... 40 

Quadro 04 – Avaliação das Cerimônias e rituais, Tabus, Normas e formalidades, e Atitude das 
lideranças no ICMBio ..................................................................................... 41 

Quadro 05 – Avaliação das Atitude das lideranças, e Práticas de gestão de pessoas no 
 ICMBio ........................................................................................................ 42 



4 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 01 – Principais formas de comunicação utilizadas no ciclo SAMGe ....................... 47 

Gráfico 02 – Levantamento das expectativas em relação ao SAMGe ................................. 47 

Gráfico 03 – Expectativas filtradas entre os que nunca (0) preencheram o SAMGe, e os 
 que fizeram algum (1) preenchimento ............................................................. 48 

Gráfico 04 – Quantidade de alunos por quantidade de ciclos preenchidos ....................... 49 

Gráfico 05 – Distribuição dos alunos por nível de dificuldade encontrada no 
 preenchimento do SAMGe ............................................................................ 49 

Gráfico 06 – Apontamento dos alunos quanto a suficiência dos materiais dispostos  
 para o preenchimento do SAMGe ................................................................. 50 

Gráfico 07 – Nível de assimilação do propósito do SAMGe pelos alunos .......................... 50 

Gráfico 08 – Nível de percepção dos alunos com relação a funcionalidade do SAMGe .... 51 

Gráfico 09 – Distribuição da quantidade de alunos que consideram o registro  
 gerencial importante ..................................................................................... 52 

Gráfico 10 – Quantidade de alunos (1) que utilizaram os dados do SAMGe para a 
 tomada de decisão na UC ................................................................................ 52 

Gráfico 11 – Opinião dos alunos em relação a capacidade do SAMGe comunicar se  
 com a sociedade ............................................................................................... 53 

Gráfico 12 – Distribuição do quantitativo de alunos que indicariam o SAMGe .................. 54 

 

  



5 

LISTA DE SIGLAS 
 
 
CDB - Convenção sobre a Diversidade Biológica 
CGCAP – Coordenação Geral de Criação, Planejamento e Avaliação de Unidades de 

Conservação 
CGGP – Coordenação Geral de Gestão de Pessoas 
CGPLAN – Coordenação Geral de Planejamento Operacional e Orçamento 
CR – Coordenação Regional 
DAP – Diretoria de Áreas Protegidas 
DCOM – Divisão de Comunicação Social 
DGEM – Divisão de Gestão Estratégica e Modernização 
DGPEA – Divisão de Gestão Participativa e Educação Ambiental 
DIBIO – Diretoria de Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da Biodiversidade 
DIMAN – Diretoria de Criação e Manejo de Unidades de Conservação 
DIPLAN – Diretoria de Planejamento, Administração e Logística 
DISAT – Diretoria de Ações Socioambientais e Consolidação Territorial de Unidades 

de Conservação 
DMAG – Divisão de Monitoramento e Avaliação da Gestão 
DPES – Divisão de Projetos Especiais 
EaD – Educação a Distância 
EPPGG – Especialista em Política Pública e Gestão Governamental 
GIZ - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
HCMBOK - Human Change Management Body of Knowledge 
HCMBOK – Human Change Management Body of Knowledge 
HUCMI – Human Change Management Institute 
ICMBio – Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 
IPAM – Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia 
IPÊ – Instituto de Pesquisas Ecológicas 
MMA – Ministério do Meio Ambiente 
ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
PGR - Ciclo de Formação em Gestão para Resultados 
PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
RAPPAM - Rapid Assessment Prioritization of Protected Areas Management 
SAMGe – Sistema de Avaliação e Monitoramento de Gestão 
SNUC – Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
SNUC/LifeWeb - Projeto Estruturação do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação 
TI – Tecnologia da Informação 
UC – Unidade de Conservação 
UICN – União Internacional para a Conservação da Natureza 
WWF – World Wide Fundation 
  



6 

RESUMO 
 
 
 

Este trabalho apresenta os resultados de uma atuação prática, que consiste na 

avaliação da consolidação do Sistema de Avaliação e Monitoramento de Gestão – 

SAMGe no ICMBio, utilizando como referencial conceitual e metodológico o corpo de 

conhecimento de gestão humana da mudança, da HUCMI, em sua etapa de Iniciação e 

Planejamento a Gestão da Mudança. O SAMGe surgiu da necessidade em preencher 

lacunas específicas de conhecimento acerca da gestão das unidades de conservação 

no âmbito do ICMBio, e auxiliar os seus gestores na visualização das prioridades 

existentes nos territórios sob sua gestão. Após quatro ciclos (até 2018) de aplicação da 

ferramenta, e apesar das diversas iniciativas de suporte a decisão, foi possível observar 

que o potencial de utilização da ferramenta ainda era incipiente, considerando a 

quantidade e relevância dos dados disponibilizados para a tomada de decisão. Desta 

forma, com a análise crítica do ciclo de gestão do SAMGe 2018, a DMAG desenvolveu 

um conjunto de estratégias, que foram integralmente aplicadas com o objetivo de 

consolidar a ferramenta na instituição. No entanto, ainda se mantinha o 

questionamento com relação a sua consolidação. Com a aplicação de seis 

componentes da metodologia volta para a gestão da mudança, da aplicação de um 

questionário para os alunos do curso em EaD do SAMGe, e com a apoio da equipe da 

DMAG na análise, foram obtidos resultados que apontam para a consolidação do 

SAMGe na instituição, além de indicar as principais fragilidades, abrindo caminho para 

o desenvolvimento de novas estratégias. 

 

 

Palavras chaves: Gestão da Mudança, SAMGe, Cultura Institucional, Projetos, 
Unidades de Conservação 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Tema 

O presente trabalho visa discorrer sobre a avaliação da consolidação do Sistema 

de Avaliação e Monitoramento de Gestão – SAMGe, ferramenta aplicada pela Divisão 

de Monitoramento e Avaliação da Gestão – DMAG do ICMBio, e o quanto as estratégias 

implantadas no ciclo 2019 tiveram êxito, considerando alguns componentes do 

planejamento da gestão da mudança. 

O SAMGe surgiu da necessidade em preencher lacunas específicas de 

conhecimento acerca da gestão das unidades de conservação no âmbito do ICMBio, e 

apoiar os seus gestores a visualizarem por meio de um Painel de Gestão, quais são as 

prioridades a serem observadas no momento da elaboração do planejamento 

operacional do ano subsequente. Além do mais, a ferramenta visa avaliar e monitorar 

a Efetividade de Gestão das unidades de conservação, utilizando-se de uma ligeira 

adaptação conceitual dos seis indicadores globais de efetividade (Resultados, Produtos 

e Serviços, Contexto, Insumos, Planejamento, e Processos) propostos pela UICN, o que 

possibilita por meio de um índice, aferir o quanto a política pública relacionada com a 

gestão de territórios especiais no Brasil tem trazido retorno para a sociedade. 

Atualmente (2019) o SAMGe perpassou o seu quinto ciclo de avaliação 

institucional, com o cenário de 334 UC sob a gestão do ICMBio, das quais 316 

realizaram o preenchimento do seu diagnóstico. Vale salientar que a cada ciclo tem-se 

ampliado a participação de UC no processo, e que a agenda focada inicialmente nas 

UC Federais tem se expandido para os estados e municípios, ação que tem por objetivo 

o fortalecimento do SNUC.  

A prática da DMAG em realizar avaliações internas relacionadas com os 

procedimentos de desenvolvimento, aplicação e avaliação do SAMGe, contribuíram 

significativamente para o amadurecimento do setor e da ferramenta. No entanto, a 

preocupação que recai sobre a equipe atualmente, consiste na percepção de que o 
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interesse dos Processos e da alta gerência nos dados disponibilizados pela plataforma, 

ainda é reduzido, demonstrado que poucos relatórios ou análises foram elaborados. 

Neste contexto, o trabalho pretende demonstrar a aplicação de algumas 

ferramentas expostas no Ciclo de Formação em Gestão para Resultados - PGR, na 

temática da Gestão da Mudança, focando na avaliação das estratégias aplicadas no 

ciclo 2019, são representadas pela: (1) aproximação aos macroprocessos; (2) 

manutenção evolutiva; (3) implementação de ações de capacitação abertas por meio 

da EaD para o SAMGe; (4) aplicação do plano de comunicação no ciclo; (5) 

recrutamento de pessoal para formação da equipe; (6) e o desenvolvimento de painéis 

dinâmicos por setor, com o propósito de atendar as demandas dos macroprocessos, 

alta gestão, e sociedade.  

 

 1.2 Unidade de Aplicação  

Apesar do enfoque do trabalho estar diretamente relacionado com a avaliação 

da implementação e consolidação do SAMGe no ICMBio, torna-se relevante 

contextualizar o papel da DMAG nesse processo, em virtude da responsabilidade que 

lhe é imposta em relação a aplicação do diagnóstico de avaliação da efetividade de 

gestão das UC federais, e o suporte à tomada de decisão institucional. 

Em 28 de dezembro de 2018, por meio da publicação da Portaria N° 1.162, foi 

aprovado o Regimento Interno do ICMBio, em que no seu art. 59 são definidas as 

seguintes competências da DMAG:  

I - avaliar, monitorar e promover a divulgação de informações sobre a gestão das 
unidades de conservação federais por meio do SAMGe; 

II - orientar as coordenações regionais, unidades de conservação e outras 
unidades organizacionais quanto à utilização do SAMGe; 

III - gerar informações, no âmbito das competências da Diretoria, para o Cadastro 
Nacional de Unidades de Conservação; e 

IV - orientar e acompanhar a aplicação de outras ferramentas de avaliação de 
efetividade que subsidiem os processos de planejamento e gestão nas diversas 
instâncias do Instituto Chico Mendes. 
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Em 2020, com o início da estruturação do “Escritório de Projetos” na 

Coordenação Geral de Planejamento – CGPLAN/DIPLAN, a DMAG foi integrada a este 

novo setor, com o intuito de auxiliar no planejamento e monitoramento da execução 

dos projetos especiais na instituição, o que denota o relevante papel dessa divisão e 

sua ferramenta. 

 

Figura 01 – Atual locus da DMAG no ICMBio. 

 

1.2.1 SAMGe 

O Sistema de Análise e Monitoramento de Gestão – SAMGe como expresso 

anteriormente foi concebido com o propósito de auxiliar os gestores na sua tomada de 

decisão, entre outros objetivos amplos relacionados com a conservação da 

biodiversidade. Escorou-se em um conjunto de premissas que foram definidas dentro 

de um cenário de restrição orçamentária, e que contou com relevante espectro de 

criatividade interna que propiciou o desenvolvimento de uma metodologia e 

ferramenta aptas a serem aplicadas nesse contexto, e que deveriam seguir os 

princípios de: economicidade; aplicação anual; praticidade de preenchimento frente 

outras ferramentas; ser um protocolo de aplicação à distância e célere, com 

capacitação ou orientação atrelada a esse método; que permita a análise espacial da 
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dinâmica territorial da UC; entrega de resultados e produtos de imediato após o 

preenchimento; que permita o empoderamento da gestão e envolvimento da 

comunidade (conselhos); detenha o potencial para ser aplicado em todo o SNUC; e que 

desse transparência aos resultados de gestão e conservação das UC para a sociedade. 

No entanto, para que fosse possível atender a essas premissas, foi necessário a 

construção de um fluxo de processos (APENDICE A) com entregas definidas e 

pactuadas dentro da equipe da DMAG, e que contaram com intensa valorização dos 

atributos de cada membro, assim como o seu entrosamento, somado às contribuições 

advindas de diversos parceiros e clientes. 

Portaria ICMBio de N° 306, de 31 de maio de 2016, institucionalizou se a 

aplicação do SAMGe como ferramenta para a avaliação da efetividade de gestão em 

UC (ICMBIO, 2016), o que permitiu a continuidade do seu desenvolvimento e 

aplicação anual. 

Após os ciclos 2015, 2016 e 2017 de aplicação do SAMGe em plataforma Excel, 

foi possível avaliar o grau de maturidade dos resultados do diagnóstico, e dentro de 

uma situação de oportunidade, conseguiu-se o apoio do SNUC/LifeWeb, por meio do 

Departamento de Áreas Protegidas - DAP/MMA para o desenvolvimento de uma 

plataforma web, atendendo ao anseio dos principais clientes (gestores de UC) que 

almejavam uma ferramenta prática e intuitiva em sua aplicação. Tal aprimoramento 

permitiu inicialmente uma maior aceitação à participação do ciclo, mas 

fundamentalmente simplificou a operacionalização por parte da DMAG, 

proporcionando agilidade e automação na consolidação dos dados, e disponibilidade 

de produtos com aplicação diversificada. 

Finalizado o ciclo de aplicação do SAMGe, o que tende a ocorrer com a publicação 

do relatório consolidado do ciclo, a DMAG detém como rotina a realização de uma 

reunião interna com foco em analisar as lacunas e pontos positivos da aplicação 

SAMGe, discutir as contribuições advindas dos usuários e pontos focais, e definir quais 

as estratégias e melhorias pretende-se desenvolver e aplicar no ciclo seguinte. Em 
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suma, desde a criação da ferramenta são realizadas revisões da gestão para a aplicação 

do ciclo anterior, propiciando o amadurecimento da equipe, e aperfeiçoamento das 

ações. Cabe ressaltar que a contribuição advinda dos gestores em sua experiência de 

preenchimento, e dos pontos focais na orientação da aplicação, representam os 

alicerces da construção e evolução dos procedimentos e ferramentais. Ao passar dos 

anos, esses gestores tornam-se novos replicadores do SAMGe. 

Cabe salientar que as ações de suporte aos clientes da DMAG, ocorrem de forma 

ininterrupta, enquadrando esse suporte como ação prioritária do setor. Tenta-se 

mapear as diversas origens das demandas, porém esse procedimento ainda é muito 

insipiente e com restrita consolidação dos dados. 

 

Figura 02 – Etapa de planejamento e suporte a decisão, início do ciclo SAMGe. 

 

Definidos os caminhos a trilhar até o próximo ciclo, parte-se para mais uma 

preparação do “terreno”, em que são efetuados os ajustes da plataforma, com a 

possível implementação de novos campos e ferramentas, ajustes de equações para o 

cálculo dos indicadores, e aprimoramento dos produtos de entrega imediata. 

Com os ajustes realizados tanto no aspecto da infraestrutura, quanto conceitual, 
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é necessário a adequação do manual/tutorial do SAMGe, ajustes nos vídeos tutoriais, 

atualização dos links de relatórios e acesso a plataforma, por fim, é realizada a 

atualização da base de dados de unidades de conservação advindas do CNUC, a qual é 

repassada pelo DAP/MMA, contendo dados gerais das UC e seus limites. 

O próximo passo consiste na indicação dos Pontos Focais por Coordenação 

Regional, com a subsequente preparação da oficina de capacitação para estes. 

A oficina de capacitação concentra-se na apresentação dos novos conceitos e 

funcionalidades da ferramenta, e no nivelamento dos procedimentos de 

acompanhamento e validação dos preenchimentos. 

Demandas apresentadas pelo MMA relacionadas com a capacitação dos Estados 

para a utilização do SAMGe também são atendidas conforme brechas na agenda da 

Divisão e disponibilidade de pessoal. Por essa razão, a formação de Pontos Focais nos 

estados e MMA tem sido uma das estratégias para suprir a limitação de pessoal, 

orçamento e agenda. 

 

Figura 03 – Etapa de desenvolvimento e implementação das ações propostas para o 
ciclo SAMGe. 

 

O ciclo de aplicação do SAMGe tem início com a abertura do processo que 

objetiva a comunicação das datas de abertura da plataforma e encerramento do ciclo, 

além de informar os procedimentos adotados para a aplicação do diagnóstico, 

acompanhamento, validação e entrega final. Estes procedimentos são pactuados 
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previamente com os Pontos Focais. 

Em 2018 a validação efetivou-se pelos Pontos Focais das Coordenações 

Regionais-CR e equipe da DMAG, havendo na medida do possível o acompanhamento 

e orientação dos pontos que poderiam ser aprimorados no preenchimento do 

diagnóstico. 

Eventualmente, ações de manutenção da plataforma são necessárias, e 

geralmente são prontamente atendidas pelo parceiro que desenvolveu o sistema. Suas 

demandas surgem de gestores que expressam sua dificuldade em seguir um 

determinado passo orientado no Tutorial, ou por inconsistências que são verificadas 

durante o monitoramento da aplicação. 

A validação por parte das CR foi orientada para que focasse em erros 

significativos na caracterização da UC, ou naquelas que estavam sendo atendidas por 

algum projeto especial, e que não haviam realizado os diagnósticos anteriores. 

Como último passo atribuído às CR, coube a elas elaborar um balanço do 

preenchimento e encaminhar para a DMAG.  

 

Figura 04 – Aplicação do ciclo SAMGe. 

 

Finalizado o período de aplicação, encerra-se o acesso ao preenchimento da 

plataforma, e encaminham-se as ações para a consolidação dos dados, que a partir de 
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2018 foram realizadas de forma automatizada, no entanto, com a necessidade em 

ajustar as entregas dos produtos (planilhas, painel de gestão e relatório sintético). 

Realizados os ajustes dos produtos, tem-se a fase de elaboração do relatório 

consolidado de aplicação do ciclo, o qual compreende uma visão interpretativa dos 

dados, podendo ser utilizado como relatório de gestão institucional, com enfoque nas 

UC. 

Encerra-se o ciclo com a inserção do relatório no processo referente ao ciclo, o 

compartilhamento com os atores envolvidos, e por fim, a publicação na plataforma do 

SAMGe. 

 

Figura 05 – Consolidação e publicação dos dados e informações do ciclo SAMGe. 

 

1.3 Justificativa 

No que afeta a institucionalização do SAMGe, após quatro ciclos (até 2018) de 

aplicação da ferramenta, e apesar das diversas iniciativas de suporte a decisão, foi 

possível observar que o potencial de utilização ainda era incipiente, considerando a 

quantidade e relevância dos dados disponibilizados para a tomada de decisão. 
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Desta forma, com a análise crítica do ciclo de gestão do SAMGe 2018, a DMAG 

desenvolveu um conjunto de estratégias, que focaram na tentativa de aproximação 

dos processos institucionais à Divisão, observado que muitos dos setores no ICMBio 

ainda desconheciam a ferramenta SAMGe, e mesmo os setores mais familiarizados, 

apresentavam grande dificuldade na leitura dos dados.  

As estratégias adotadas após a análise crítica do ciclo SAMGe de 2018 foram: 

1. Agendamento de diversas reuniões envolvendo as coordenações gerais e seus 
setores subordinados, nas quais foi possível apresentar os conceitos da 
ferramenta, método de aplicação, resultados, e como cada setor poderia ser 
visto no Painel de Gestão. Contribuições para adequação das “ações de 
manejo” do SAMGe foram incorporadas para o ciclo 2019, e validadas 
posteriormente, por cada processo institucional; 

2. No que tange à manutenção evolutiva da plataforma SAMGe, duas novas 
funções foram incorporadas. A primeira estava diretamente relacionada com a 
demanda das UC para que houvesse uma forma de efetuar o “upload” dos 
arquivos vetoriais na área de espacialização. E a segunda função, que 
compreende tanto a mudança de procedimento, quanto a disponibilidade de 
campos de observação para cada “passo” da ferramenta, onde os Pontos Focais 
das CR e processos pudessem inserir sugestões de ajustes, e validar o 
preenchimento; 

3. O apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD por 
meio da Coordenação Geral de Gestão de Pessoas - CGGP para o 
desenvolvimento do curso de educação à distância, e a contribuição do 
SNUC/LifeWeb para contratação de um consultor especializado na preparação 
de materiais didáticos, incrementou a capacidade da DMAG em ofertar ações 
de capacitação, e aprimorou a qualidade de seus produtos; 

4. A elaboração do Plano de Comunicação alinhado com o apoio da Divisão de 
Comunicação Social – DCOM representou um dos pontos fortes do ciclo 2019, 
pois permitiu a dispersão de comunicados de forma fluida e adaptada 
conforme o avanço dos preenchimentos, além de chamar a atenção para a 
relevância da ferramenta para os processos decisórios da instituição; 

5. A incorporação de um novo membro na equipe, da carreira de gestores 
públicos do antigo Ministério do Planejamento, com conhecimento específico 
na sistematização de dados e construção de painéis dinâmicos; 

6. Por fim, foram desenvolvidos diversos painéis específicos por setor, o que 
contribuiu significativamente para a utilização dos dados do SAMGe na tomada 
de decisão, além de aprimorar a qualidade da exposição dos resultados e 
indicadores.



 
Figura 06 – Aplicação das estratégias no Ciclo SAMGe 2019.  
 



A experiência adquirida pelo aluno do PGR, o motivou a buscar o interesse em 

avaliar o quanto as estratégias descritas acima foram significantes para a consolidação 

do SAMGe na instituição, por meio da aplicação de instrumentos ligados a Gestão da 

Mudança, observado que a temática está diretamente relacionada com os anseios 

exposto pela equipe da DMAG, e sua contribuição para o planejamento de ações 

complementares. 

Espera-se que os resultados obtidos por esse trabalho possam auxiliar o 

aprimoramento das estratégias de consolidação do SAMGe, além de contribuir como 

experiência para a aplicação do método de planejamento para a Gestão da Mudança. 

 

1.4 Objetivo 

Objetivo Geral: avaliar a consolidação do Sistema de Avaliação e Monitoramento 

de Gestão – SAMGe, no âmbito do ICMBio, utilizando os conhecimentos atrelados a 

temática de gestão da mudança. 

 

Objetivos Específicos:  

- Avaliar a estratégia em execução para a consolidação da ferramenta SAMGe na 

instituição, utilizando como referencial conceitual e metodológico o corpo de 

conhecimento de gestão humana da mudança, da HUCMI, em sua Etapa de Iniciação e 

Planejamento a Gestão da Mudança; 

- Avaliar a percepção dos usuários frente a utilização do SAMGe; 

- Avaliar a consolidação da mudança perante o SAMGe, por meio dos indicadores 

propostos no HCMBOK; 

- Identificar os possíveis “gaps” de implementação do SAMGe; 

- Propor ações complementares frente ao diagnóstico da gestão de mudanças e a 

avaliação dos clientes. 
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2. METODOLOGIA DE REALIZAÇÃO DA PRÁTICA 

Este trabalho foi desenvolvido tendo por base os conhecimentos adquiridos 

durante o ciclo de aprendizado do PGR, e de referências bibliográficas dentro do tema 

da Gestão da Mudança, no qual a principal referência foi obtida do livro - HCMBOK: o 

fator humano na liderança de projetos (GONÇALVEZ et al., 2016), focando no tópico 

relacionado com a “Iniciação e Planejamento do Projeto”, onde foram selecionadas 

algumas ferramentas a serem aplicadas para diagnosticar a estratégia aplicada pela 

DMAG no ciclo SAMGe 2019.  

 

Figura 07 – Fluxo metodológico aplicado ao trabalho, cujos componentes advém dos 
projetos de gestão da mudança utilizados para avaliar a consolidação do 
SAMGe. 
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O amplo espectro da aplicação do SAMGe, perpassando pelos diversos setores da 

instituição, orientou para que a avaliação da estratégia de consolidação, considere na 

metodologia os componentes que influenciam as equipes, sendo estas a DMAG, a alta 

gerência, coordenações, pontos focais, as UC e a sociedade. Como forma de auxiliar 

sua visualização, foram desenhados os fluxos correspondentes aos ciclos 2018 e 2019 

do SAMGe (APENDICES A e B), utilizando o aplicativo BIZAGI, expondo a atuação de 

cada um dos atores e processos envolvidos, com o propósito de demonstrar onde as 

estratégias com foco na consolidação do sistema foram aplicadas. 

A avaliação crítica do processo de implantação do SAMGe foi feita então 

confrontando as ações realizadas pela equipe da DMAG, com as seguintes etapas 

previstas no HCMBOK: 

I. Mapeamento do patrocinador do projeto; 

II. Definição do objetivo, propósito, metas e identidade do projeto; 

III. Mapeamento e classificação dos Stakeholders; 

IV. Avaliar as características da cultura organizacional; 

V. Planejar a alocação e desenvolvimento da equipe; 

VI. Realização do diagnóstico da mudança utilizando o quadro de indicadores de 

consolidação da mudança. 

Os dois protocolos iniciais referem-se à contextualização do projeto e 

identificação do patrocinador atuante no cenário atual, e os que ainda apoiam a 

implementação do projeto. Esta etapa foi elaborada considerando a experiência do 

aluno e equipe da DMAG durante o desenvolvimento do SAMGe, assim como dos 

registros realizados ao longo dos anos. 

O mapeamento dos Steakholders inicialmente foi realizado de forma individual 

pelo aluno, o qual rascunhou os atores envolvidos durante o ciclo de desenvolvimento 

e aplicação do SAMGe. Tal ação foi necessária em decorrência do tempo escasso para 

a aplicação das etapas metodologias, assim como a necessária conciliação das agendas 

da equipe da DMAG, para que também pudesse realiza-las. Encontrado o momento 
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oportuno, foram distribuídos por e-mail os rascunhos para os membros da equipe, os 

quais inseriram as suas observações, as quais posteriormente foram consolidadas. 

Material consolidado, seguiu-se com uma discussão aberta com relação aos 

apontamentos, em que todos os envolvidos puderam expor as suas posições, 

efetuando-se a validação do ator perante o projeto, até que todos fossem 

devidamente analisados. Cabe salientar que atores foram rotulados conforme o seu 

papel, podendo se enquadrar como: Vendedor; Suporte; Instável; Provável resistente; 

Boicotador aberto; e Boicotador velado. Em seguida, utilizou-se a matriz de 

classificação apresentada por GONÇALVEZ et al. (2016) como referência, porém 

adaptou-se a sua exposição por meio do modelo de influência X interesse de CAMPANA 

(2016). 

A avaliação da característica cultural seguiu a mesma dinâmica do mapeamento 

de Steakholders, em que foi realizado um rascunho pelo aluno, e posteriormente o 

compartilhamento deste com os colegas da DMAG, diferentemente da metodologia 

apresentada no HCMBOK, que recomenda a realização de uma investigação com 

distintos atores da instituição para a avaliação da característica institucional. Para tal 

foram considerou os principais componentes de uma cultura organizacional, sendo 

estes: Crenças e pressupostos; Valores; Mitos; Linguagem e símbolos de comunicação; 

Cerimônia e rituais; Tabus; Normas e formalidades; Heróis; Atitude das lideranças; e 

Práticas de gestão de pessoas. Em seguida foram definidos os reflexos da mudança, e 

subsequentemente as ações para potencializar a sua ocorrência, ou alteração do 

comportamento. Dentre as características levantadas, destacaram-se os elementos 

que tenham alguma relação com a consolidação do SAMGe. Na avaliação da cultura 

optou-se por se realizar um levantamento amplo dos aspectos presentes, para que em 

cima destes, fosse realizado a indicação dos que possam estar afetando a 

implementação do SAMGe.  

A alocação de recursos considerou o quadro de pessoal necessário para que todas 

as competências da DMAG possam ser desenvolvidas de forma harmônica, e que 

permitam ao mesmo tempo dar liberdade para a criação de novas soluções e 
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aprimoramento do que está implementado. Elaborou-se um fluxo esquemático com as 

competências de pessoal, e descreveu-se como se deu o processo de seleção de um 

membro chave na equipe. 

Utilizou-se a estrutura do curso em EaD do SAMGe, para a realização do 

levantamento da percepção dos alunos com relação a suas experiências e expectativas 

com a ferramenta SAMGe. Os dados foram organizados em uma planilha, a qual serviu 

de base para a construção dos gráficos que subsidiaram a análise da percepção, e cujas 

perguntas foram elaboras antes da consolidação metodológica deste trabalho, o que 

levou ao aproveitamento parcial das respostas, porém, sem comprometimento da 

análise que se pretendia buscar. 

Complementando a avaliação, nesta fase do trabalho apresentamos as 

percepções advindas dos usuários da ferramenta SAMGe, assim como a interpretação 

por parte da equipe da DMAG do quão consolidado está o sistema na instituição, 

levando em consideração os indicadores de consolidação da mudança apresentados 

por GONÇALVEZ et al. (2016), porém adaptado para considerar três níveis de 

adequação: Consolidado (Verde), Parcialmente (Amarelo), e Inconsistente (Vermelho). 

Considerou-se também nesta análise os resultados apresentados nos componentes 

anteriores. 

Indicadores de consolidação da mudança Indicadores de inconsistência da mudança 

Alto engajamento e vibração da equipe com a 
nova situação 

Desmotivação e reclamações formais ou 
informais sobre problemas trazidos pela 
mudança 

Novos padrões de produtividade Mesmo padrão ou queda da produtividade 
Sugestões de melhoria contínua e 
aprimoramento do objetivo do projeto 

Tentativas de ressuscitar antigos padrões, 
processos e ferramentas. Criação de alternativas 
que no fundo são boicotes ao novo padrão 

Orgulho e prazer na equipe em ter participado 
da mudança 

Rancor e saudosismo. O “rádio corredor” alarma 
o caos 

O projeto torna-se parte da história profissional 
de cada participante, e mesmos os que 
estiveram envolvidos indiretamente buscam 
colher os méritos do projeto 

Os participantes se colocam como vítimas, vozes 
não ouvidas no projeto. Os participantes 
indiretos fazem questão de deixar claro que não 
participaram do projeto 

O projeto torna-se referência e a organização 
volta seu foco para novos projetos e atividades 

O projeto perpetua-se como um trauma, arrasta 
correntes como um “zumbi” imortal. 

Quadro 01 - Apresentação do quadro de Indicadores de consolidação da mudança 
versus Indicadores de inconsistência da mudança. 
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Com a consolidação dos resultados, foi possível desenhar o contexto de atuação 

do SAMGe, e desta forma, dar continuidade no desenvolvimento de ações que 

permitam aos clientes do SAMGe obterem maior segurança na utilização dos dados e 

informações geradas pelo sistema.  



24 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 Sistema de Avaliação e Monitoramento de Gestão - SAMGe 

Em 2010, a 10° Convenção sobre a Diversidade Biológica - CDB – no seu Plano 

Estratégico para a Conservação da Biodiversidade, adotou o Programa de Trabalho 

para as Áreas Protegidas, que estabelece 20 metas, entre as quais a Meta 11 de Aichi, 

que determina aos países signatários a realização de avaliações de efetividade de 

gestão de seus sistemas de áreas protegidas até o ano de 2020, relacionada a 

representatividade das unidades de conservação e sua real efetividade para a 

conservação da biodiversidade.  

“Objetivo Estratégico C: Melhorar a situação de biodiversidade protegendo 
ecossistemas, espécies e diversidade genética 
Meta 11: Até 2020, pelo menos 17 por cento de áreas terrestres e de águas 
continentais e 10 por cento de áreas marinhas e costeiras, especialmente áreas de 
especial importância para biodiversidade e serviços ecossistêmicos, terão sido 
conservados por meio de sistemas de áreas protegidas geridas de maneira efetiva e 
equitativa, ecologicamente representativas e satisfatoriamente interligadas e por 
outras medidas espaciais de conservação, e integradas em paisagens terrestres e 
marinhas mais amplas” (OECO, 2014). 

 

Neste contexto, desde 2010 o ICMBio em parceria com o WWF-Brasil, vinha 

aplicando o método Rapid Assessment Prioritization of Protected Areas Management 

– RAPPAM, cuja ferramenta consiste na aplicação de um protocolo de avaliação rápida 

para a priorização da gestão em áreas protegidas, cujo ciclo se repetiu em 2015. Em 

2013, com a renovação do acordo de cooperação entre o ICMBio e a WWF-Brasil, 

iniciaram-se as discussões para o desenvolvimento do protocolo de avaliação e 

monitoramento da efetividade de gestão por meio, do que veio a ser, o Sistema de 

Análise e Monitoramento de Gestão – SAMGe, cuja primeira aplicação ocorreu em 

2015 (SAMGe, 2019). 

Segundo a definição presente no manual de aplicação do ciclo SAMGe (ICMBio, 

2019), a ferramenta visa avaliar o cumprimento da política pública, considerando a 

inter-relação dos Recursos e Valores (objetivos de criação ou diretrizes estratégicas da 
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UC) com os Usos, os quais são a forma como a sociedade se expressa no território por 

meio de impactos positivos e negativos, assim como a inter-relação das Ações de 

Manejo preteridas ou executadas pela instituição gestoras, e que representam os 

esforços e suas limitações no enfrentamento aos desafios territoriais de gestão. 

Para o ICMBIO (2019), os elementos de análise de efetividade de gestão das 

unidades de conservação estão dispostos em dois recortes: impacto territorial e 

gestão. A análise de impacto territorial visa responder os elementos Contexto, 

Produtos e Serviços e Resultados, sendo que a análise do impacto de gestão, inter-

relaciona o impacto territorial com os elementos Planejamento, Insumos e Processos 

(figura 05). Todos os seis elementos compõem os indicadores globais de efetividade, e 

são utilizados para o cálculo do índice da efetividade de gestão das UC. 

 

Figura 08 - Adaptação do SAMGe aos elementos do quadro de trabalho da UICN. 

O recorte impacto territorial relaciona a classificação legal dos usos que ocorrem 

nas unidades conforme o SNUC, como incentivado, permitido e vedado com os 

elementos Resultados, Produtos e Serviços e Contexto, respectivamente, haja vista se 

tratar de uma política pública territorial. Essa modificação demonstra outra adequação 

ao quadro de trabalho proposto pela UICN (ICMBIO, 2019). Voltando a legalidade dos 

usos, esta é uma das fortalezas da ferramenta por refletir a adequação legal do uso 
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conforme a sua categoria e o instrumento de gestão que condiciona essa classificação, 

permitindo identificar os gargalos de gestão. 

Com a publicação da Portaria ICMBio de N° 306, de 31 de maio de 2016, 

institucionalizou se a aplicação do SAMGe como ferramenta para a avaliação da 

efetividade de gestão em UC (ICMBIO, 2016), o que permitiu a continuidade do seu 

desenvolvimento e aplicação anual. 

 
“Art. 1o. Instituir a ferramenta de avaliação e monitoramento da gestão em unidades 
de conservação federais denominada Sistema de Análise e Monitoramento de Gestão 
– SAMGe, contendo indicadores e índices relacionados ao quadro de trabalho da União 
Internacional para Conservação da Natureza – UICN (Indicadores Globais de 
Efetividade) e destinado a: 
I – Subsidiar a gestão das unidades de conservação; 
II – Subsidiar a elaboração e revisão dos planos de manejo; 
III – Subsidiar a informação e a decisão técnica, em termos de unidade e de sistema, 
no âmbito das unidades organizacionais do Instituto Chico Mendes; 
IV – Subsidiar o Comitê Gestor do Instituto Chico Mendes no assessoramento ao 
Presidente, na proposição de alternativas para tomada de decisão nos assuntos 
relativos à gestão ambiental e na análise, discussão e manifestação sobre as matérias 
relativas à sua competência. 
Art. 2o As informações que integram o levantamento de dados do SAMGe serão 
fornecidas pelas Coordenações Gerais, Coordenações de áreas específicas e pelos 
responsáveis pelo preenchimento nas unidades de conservação, reproduzindo a 
melhor e mais atualizada informação disponível nessas instâncias gerenciais. 
Art. 3o Ao término da aplicação do primeiro ciclo de avaliação e monitoramento da 
gestão, a ser realizado no ano de 2016, e ao final de cada ciclo anual subsequente, 
quando entendido ser isto necessário, a metodologia de coleta, análise e divulgação 
das informações do SAMGe deverá ser avaliada, aperfeiçoada, se for o caso, e 
revalidada, através de processo coordenado pela Divisão de Monitoramento e 
Avaliação de Gestão – DMAG/ CGCAP/ ICMBio; 
Art. 4o A partir de 2017, a aplicação do SAMGe se fará em levantamento único anual, 
com resultados disponibilizados com a maior celeridade e amplitude possíveis, de 
forma a bem atender os desafios de gestão e manejo das unidades de conservação e 
da produção de subsídios para análise e tomada de decisão institucional; 
Art. 5o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação” (ICMBio, 2016). 

 

Em 2019, aproximadamente 95% das 334 unidades de conservação federais sob 

gestão direta do ICMBio foram avaliadas, representando o maior percentual de 

participação. 
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3.2 Efetividade de Gestão 

SIQUEIRA e CANÇADO (2001), relatam que administradores do setor público, 

além de se preocuparem com o aumento da produtividade e da qualidade de suas 

ações, buscam alcançar resultados que atinjam o caráter social dos serviços. 

Para CASTRO (2006), um novo conceito foi incorporado na administração pública 

em substituição aos termos eficiência e eficácia, tratando-se da efetividade, cuja 

abrangência supera o conceito da eficácia, por aferir em que medida os resultados de 

uma ação pública estão atrelados ao retorno para a sociedade. 

SILVA et al. (2018) avalia que diferentemente da eficiência, que tem foco na 

relação custo-benefício, a efetividade preocupa-se com a qualidade do resultado, bem 

como a necessidade de certas ações públicas e o seu retorno social por meio da 

prestação de bons serviços. 

No SAMGe, a avaliação da efetividade de gestão está atrelada a quanto a política 

pública relacionada com a gestão dos espaços territoriais especiais está sendo 

cumprida, e seu retorno para a sociedade. Nesse sentido, a ferramenta encontra-se 

alinhada com os conceitos atuais da administração pública, que visam dar foco aos 

benefícios gerados para a população, e que podem ser expressos por seus indicadores 

de “Resultados” e “Produtos e Serviços”. 

 

3.3 Gestão da Mudança 

A criação de uma ferramenta ou desenvolvimento de uma metodologia que 

transgrida o processo formal institucionalizado numa organização, obviamente tende 

a gerar desconfianças e barreiras a sua implementação, ainda mais se esta nova 

ferramenta ou nova metodologia envolver um aspecto inovador no seu modo de 

coleta, análise, e disponibilização dos produtos, focando no seu cliente na ponta da 

cadeia de comando. Outro aspecto recorrente em organizações, e principalmente nas 

que estão sujeitas a intervenção política, está relacionado com o clima organizacional, 
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o qual ao não ser considerado no planejamento ou análise situacional poderá ser 

responsável por entraves a implementação das mudanças (BOAVENTURA, 2016), como 

por exemplo, a ocorrência de resistência coletivo cultural por parte do corpo de 

servidores, por interpretarem ser “mais uma ferramenta de curta aplicação, e sem 

relação direta com o seu trabalho”, e que posteriormente será relegada ao 

esquecimento, mesmo após a mobilização de um significativo esforço institucional. 

Segundo KOTTER (1995) em CHRISTENSEN et al. (2018), as mudanças somente 

serão incorporadas a cultura de uma organização, quando ela influenciar a forma de 

atuação das pessoas, e esse novo comportamento estiver na “corrente sanguínea” da 

corporação. Ainda segundo o autor, até o enraizamento das normas sociais e valores 

compartilhados, os novos comportamentos poderão regredir caso a pressão da 

mudança seja removida, desta forma, dois fatores são fundamentais na 

institucionalização de mudanças em culturas corporativas: 

- Demonstrar de forma consciente como novas abordagens, comportamentos e 
atitudes ajudam a melhorar o desempenho; 
- Dispor de tempo para garantir que a próxima geração da cúpula administrativa 
personifique a nova abordagem. 

 Os personagens centrais em uma mudança são denominados Stakeholders, 

entidade, individuo ou grupo de pessoas que serão afetadas pelo projeto de mudança, 

direta ou indiretamente. Identificar e classificar estes personagens é fundamental para 

o desenvolvimento de uma estratégia de Gestão de Mudança (GONÇALVES et al., 

2016). Ainda segundo o autor, apesar do desconforto e dor às pessoas afetadas, mudar 

é inevitável para a evolução das organizações, e por essa razão, para garantir o sucesso 

em um projeto de mudanças, deve-se focar no planejamento, aplicação, medição e 

monitoramento das ações de gestão do fator humano. 

 Uma das principais referências para a aplicação da Gestão da Mudança nas 

organizações é o HCMBOK – Human Change Management Body of Knowledge, que 

compreende metodologia, ferramentas e boas práticas que objetivam conectar as 

atividades de Gestão de Mudanças Organizacionais com as etapas e atividades típicas 

de gestão de um projeto de qualquer natureza (GONÇALVES et al., 2016). 
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4. RESULTADOS ALCANÇADOS 

A proposta desse trabalho surgiu com o interesse em avaliar o quanto o SAMGe 

está consolidado, e se as estratégias adotadas para sua consolidação tiveram êxito. 

Como citado na metodologia, optou-se por focar nas etapas presentes na Iniciação e 

Planejamento de projetos indicados no HCMBOK. 

 

4.1 Mapeamento do patrocinador do projeto 

O SAMGe durante o seu ciclo evolutivo obteve o apoio de diversos 

patrocinadores, dependendo do momento político institucional, ou da visão gerencial. 

No ICMBio os coordenadores gerais da Coordenação Geral de Criação, Planejamento e 

Avaliação de Unidades de Conservação – CGCAP, locus inicial da DMAG,  sempre foram 

proativos no apoio ao desenvolvimento da ferramenta e sua aplicação, contribuindo 

significativamente nas intermediações iniciais com as diretorias, e disseminando a 

relevância da ferramenta para a tomada de decisão, em especial para as ações de 

elaboração dos planos de manejo. 

 

Figura 09 – Ciclo de mudança do patrocinador do projeto SAMGe. 

Com a restruturação interna recentemente aplicada no ICMBio, e com o 

deslocamento da DMAG, da CGCAP/DIMAN para a CGPLAN/DIPLAN, um novo 

patrocinador despontou no interesse de apoiar a aplicação das ferramentas, 

principalmente com o foco no apoio a tomada de decisão e monitoramento dos 

projetos especiais. O interesse da CGPLAN pela ferramenta facilitou o processo de 

mudança da divisão, e tornou-se oportuna na medida que sua atuação adquiriu 
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relevância na tomada de decisão, e permitirá a implementação das ações de 

manutenção evolutiva da plataforma SAMGe, ampliando o seu leque de atuação.  

Outro patrocinador/apoiador relevante no processo de construção e 

consolidação da ferramenta é a Diretoria de Áreas Protegidas – DAP/MMA, o qual 

surgiu primordialmente com a demanda dos Projetos Especiais, e sequencialmente na 

avaliação da efetividade de gestão das UC do SNUC. Seu apoio compreendeu ações de 

divulgação, apoio a capacitação, e busca de recursos para o desenvolvimento do 

SAMGe, permitindo que a ferramenta se tornasse mais intuitiva e fluida em suas 

aplicações. Seu apoio em breve deverá ser mais estreito, quando a nova plataforma do 

Cadastro Nacional de Unidades de Conservação - CNUC for lançada e estiver interligada 

a base de dados do SAMGe. 

Para finalizarmos com a atuação dos Patrocinadores no ciclo SAMGe, no período 

de abertura da aplicação, o papel do diretor é essencial, na medida em que é o 

responsável pela comunicação da abertura do ciclo de preenchimento, e por fim, 

aprovar o relatório de consolidação do diagnóstico. Com a restruturação recente do 

ICMBio, apesar do alinhamento do que é o SAMGe e suas atribuições com o diretor da 

DIPLAN, será necessário envolvê-lo na fase de iniciação do ciclo SAMGe, além de atuar 

na solicitação das indicações dos Pontos Focais nas Gerências Regionais. 

 As estratégias diretamente relacionadas com o Patrocinador envolvem o apoio 

a aplicação do plano de comunicação do ciclo; envolvimento na articulação para o 

recrutamento de pessoal para a formação da equipe da DMAG; e a solicitação da 

construção de painéis dinâmicos conforme a necessidade e utilização dos dados e 

informações advindas do SAMGe para a tomada de decisão. 

A aplicação do plano de comunicação no ciclo está diretamente atrelado com a 

atuação do Patrocinador representado pelo diretor DIMAN, e apoiado pelo suporte da 

CGCAP. Tal atuação foi relevante para garantir a transversalidade da comunicação, 

garantir o fluxo de informações via hierarquia dentro de uma instituição como o 

ICMBio, que apesar de sua organização mista hierárquica-matricial, na atual gestão 
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tem pesado o status da alta gerência nas tomadas de decisões. 

O recrutamento de pessoal para a formação de equipe foi negociado e apoiado 

no período final de 2018, e contou com apoio da diretoria da DIMAN, que autorizou a 

realização do pedido de servidor externo a quadro de pessoal, por meio do processo 

seletivo de EPPGG. Por fim, o desenvolvimento de painéis dinâmicos por setor, 

fortaleceu-se com a chegada do novo membro na equipe, o qual demonstrou diversas 

competências relacionadas com a gestão da informação, e principalmente a 

construção de painéis dinâmicos utilizando a aplicação Power BI. Tal construção de 

painéis permitiu a disseminação de informação do SAMGe, e construiu pontes de com 

outros processos institucionais que detinham algum grau de consolidação de seus 

dados. 

 

4.2 Definição de objetivo, propósito, identidade e metas do projeto 

Nessa etapa do trabalho continuou-se a utilizar a proposta de planejamento de 

projetos da HCMBOK, e apesar da exposição dos objetivos nas etapas acima, buscou-

se a execução do protocolo proposto, para que esse pudesse demonstrar possíveis 

lacunas. 

O objetivo principal do SAMGe é a avaliação da política pública relacionada com 

a gestão das unidades de conservação, considerando o diagnóstico dos objetivos 

(Recursos e Valores) que motivaram a criação dessas áreas especialmente protegidas, 

e sua interrelação com os uso que ocorrem nesse espaço, e as ações de manejo, que 

representam a intervenção da instituição, no intuito de mitigar ou potencializar 

determinado USO. 

O propósito da ferramenta está relacionado com o suporte em diversos aspectos: 

- auxiliar os gestores de UC na definição das prioridades de gestão, apontando os 

objetivos diretos da unidade, quais usos geram impactos positivos, ou são desafios 

territoriais de gestão, e quais ações de manejo são aplicadas, e se estas são condizentes 
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com os desafios; 

- subsidiar a informação e a decisão técnica, em termos de unidade e de sistema, 

no âmbito das unidades organizacionais; 

- aplicar uma avaliação de efetividade de gestão, que dê transparência da atuação 

das UC para a sociedade; 

- auxiliar os processos relacionados com a gestão de projetos e compensação 

ambiental na aplicação dos recursos; 

- dar suporte ao processo de Plano de Manejo na elaboração do diagnóstico das 

UC. 

O propósito apresentado está diretamente relacionado com os “stakeholder” ou 

cliente da DMAG, pois o foco da avaliação consiste na obtenção dados e informações, 

que possam subsidiar a sua atuação como gestor ou sociedade. 

Tanto os objetivos, quanto o propósito da ferramenta são constantemente 

apresentados e discutidos nas reuniões, capacitações, cursos, comunicação 

institucional, e canais de atendimento ao cliente, porém é observado a necessidade de 

maior aproximação com as coordenações da instituição, as quais no diagnóstico do 

SAMGe são avaliadas pelas equipes gestoras das UC, contribuindo para que se tenha 

uma base de dados, que possa avaliar também a atuação dessas coordenações, e quais 

área são mais frágeis ou demandas. 

A identidade do SAMGe com sigla e logomarca foi desenvolvida logo no primeiro 

ano de aplicação, em que a definição do nome da ferramenta surgiu justamente por 

focar no seu objetivo de atuação. Sua sigla e logomarca foram desenvolvidas pelo 

mentor intelectual da ferramenta, e obteve fácil aceitação interna na divisão, apesar 

dos diversos modelos iniciais.  

A sigla SAMGe ainda hoje passa por algumas variações ao ser citada por seus 

stakeholders, sendo a principal delas a “SANGE”, e acompanhada de “SAMGE” ou 

“SAMG”. No contexto geral, o que acaba importando para a divisão é se sua aplicação 

e aceita obteve êxito, cabendo a intensificação das ações de divulgação e capacitação. 
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Figura 10 – Logomarca do SAMGe. 

Cabe apresentar um outro elemento gráfico essencial a ferramenta, que é o 

“broto” contendo a distribuição dos seis indicadores utilizados para definir o índice de 

efetividade de gestão das UC. Esse logo tem a premissa de expressar a função ciclo 

presente na gestão, mas também a evolução e o desabrochar da UC e sua gestão. 

 

         

Figura 11 – “Broto” ilustrando os indicadores de efetividade de gestão em UC.  
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A definição de metas para a aplicação está relacionada com o quantitativo de UC 

que atuaram no ciclo de preenchimento da ferramenta, o qual tem atualmente tem 

sua meta em 80%, mas que em decorrência do engajamento dos gestores de UC e 

atuação dos Pontos Focais de CR, esta meta tem sido superada a dois anos. 

Como premissa para a aplicação do SAMGe, a DMAG definiu que o seu custo de 

aplicação deveria ser reduzido, principalmente em decorrências das restrições 

orçamentarias, e por essa razão, a estratégia de envolvimento com parcerias externas 

como o IPAM, GIZ, Fundação Moore, IPÊ e WWF, tornou-se sua essência nos 

momentos de capacitação, confecção de materiais, desenvolvimento em TI, e 

divulgação. 

Na avaliação desta componente, acredita-se que a DMAG atingiu os pressupostos 

da metodologia, deixando clara a funcionalidade da ferramenta SAMGe. 

 

4.3 Mapeamento e classificação dos Stakeholders 

Nessa etapa do trabalho apresentaremos os atores ou “stakeholders” presentes 

no SAMGe, os quais são afetados de forma direta ou indireta, e que possam influenciar 

na consolidação da ferramenta. 

Para tal, listamos os atores diretos e indiretos, e em seguida os classificamos 

segundo os critérios da Matriz de Classificação dos Stakeholders apresentado por 

GONÇALVES et al. (2016), porém adaptada para o mapeamento por eixos.  No eixo 

vertical, são classificados os atores levando em consideração a “capacidade de 

influenciar as decisões e rumo do projeto”, e no eixo horizontal o interesse ao SAMGe. 

Além do mais, para cada ator, foi definido entre parênteses o papel de atuação na 

“adesão a mudança”, podendo ser o Vendedor, o Suporte, Instável, Provável 

resistente, Boicotador aberto, Boicotador velado. 
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Os principais atores envolvidos direta ou indiretamente são: 

a) CGCAP/DIMAN (Vendedor), atuou como patrocinador inicial do projeto SAMGe, 
com atuações que vão desde a defesa da aplicabilidade, quanto a divulgação do 
quão essencial é para a tomada de decisão; 

b) CGPLAN/DIPLAN (Vendedor), novo apoiador entusiasta da ferramenta, e que carece 
de ferramentais para a tomada de decisão no que tange a execução e 
acompanhamento dos projetos e acordos de externos; 

c) COMAN/CGCAP (Suporte), apoiador desde o início do processo de construção da 
ferramenta, e a tem utilizado como diagnóstico para a elaboração e/ou revisão dos 
Planos de Manejo; 

d) DIPLAN (Decisor), desde a apresentação da ferramenta e seus indicadores, 
demonstrou interesse, e apoiou a ideia de trazer a DMAG para a CGPLAN, dentro da 
visão de um “Escritório de Projetos”, é o atual patrocinador do projeto; 

e) DIMAN (Suporte), atuou como patrocinador da ferramenta desde o seu início, e tem 
apoiou a preparação e comunicação dos ciclos de aplicação do SAMGe; 

f) DIBIO – DISAT (Provável resistente), foram realizadas apresentações para ambas a 
diretorias, em que foi demonstrado algum tipo de interesse, no entanto, não houve 
maior avanço, com exceção da CGPEQ e do CBC que atuaram como validadores no 
ciclo 2019, o que propiciou uma maior riqueza na qualidade dos dados coletados; 

g) PESQUISADORES (Instável), como representam um grupo de usuários internos, 
quanto externos, e cujos projetos envolvem análises comparativas ou de eficácia 
com base em métodos experimentais e dedutivos, ainda não se tem uma visão da 
percepção deste grupo, apesar da significativa procura por dados de gestão das UC, 
observado que não há outra fonte atualizada; 

h) DPES/CGPLAN/DIPLAN (Suporte), tem apoiado a DMAG em algumas ações de 
capacitação e custeio de oficinas, e em alguns projetos especiais como o GEF Mar, 
tem utilizado o diagnóstico para o apontamento de ações emergências ou 
direcionamento na aplicação de recursos; 

i) DCOM/PRESIDÊNCIA (Suporte), no ciclo 2019 foi um dos parceiros “chave” para o 
êxito do ciclo, por ter pactuado em conjunto com a DMAG o Plano de Comunicação, 
o qual foi executado à risca; 

j) PRESIDÊNCIA (Suporte), dentro do seu escopo de atuação, tem apoiado por meio da 
divulgação e centralização das ações de diagnóstico de efetividade no SAMGe; 

k) DGEM/PRESIDÊNCIA (Instável), seu papel ainda não é claro no atual cenário de 
gestão, apesar de que o trabalho de manutenção do Klickview e divulgação dos 
indicadores do SAMGe sejam relevantes; 

l) IPAM (Vendedor), como um ente do terceiro setor, tem nos últimos anos apoiado o 
desenvolvimento do SAMGe, e efetuado trabalhos de divulgação para os estados e 
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municípios da região amazônica. Sua parceria tem sido imprescindível para a 
manutenção da ferramenta; 

m) IPÊ (Suporte), tem atuado em parceria como ICMBio no apoio a gestão de UC, e que 
tem se aproximado da DMAG, no intuito de avaliar o quanto a ferramenta poderá 
auxiliar no monitoramento da mudança da gestão, assim como no possível apoio ao 
desenvolvimento da ferramenta; 

n) WWF (Provável resistente), parceiro de longa data do ICMBio, e que inclusive foi 
parceira inicial nas discussões com relação a uma nova ferramenta de avaliação de 
UC, tem apresentado um relacionamento mais discreto, muito provavelmente em 
decorrência dos aspectos políticos presentes atualmente; 

o) DGPEA (Provável resistente), a DMAG há muito tem considerado a DGPEA como 
parceiro estratégico para a implementação do SAMGe, pois sua aplicação em 
conselhos de UC, permitirá que se tenha uma visão homogênea do território, e 
consequentemente a redução da subjetividade do processo. Além do mais, o 
próprio SAMGe poderia vir a fortalecer o interesse da sociedade em atuar no 
conselho, sendo proativa a gestão. A suposta resistência se deve pelas diversas 
tentativas em aproximar as agendas dos dois setores, e que após cinco anos de 
contato, não avançaram; 

p) UC (Suporte), são a essência do SAMGe, à medida que os gestores aderem ao ciclo, 
e compreendem o método de aplicação, qualificam a sua gestão, mas também 
fortalecem a ferramenta, por meio da troca de experiências na utilização dos 
resultados obtidos. Compreendem nesse grupo também atores que são passivos e 
resistentes a aplicação; 

q) DAP/MMA (Suporte), parceiro que nos últimos anos tem apoiado a aplicação do 
SAMGe nos projetos especiais gerenciados pelo ICMBio, e tem ofertado apoio 
financeiro para a capacitação e desenvolvimento da ferramenta; 

r) CR (Suporte), atuam na linha de frente como apoio a aplicação dos ciclos de 
diagnóstico, e fazem uso dos dados para a sua tomada de decisão. 
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Figura 12 – Classificação dos Stakeholders perante o SAMGe. 

Por meio da distribuição dos Stakeholders nos quadrantes acima temos os 

seguintes cenários: 

- No quadrante em VERDE (superior-direito), estão concentrados os 

“promotores”, por possuírem alta influência e alto interesse no projeto, e estarem 

nesse caso significativamente representados pela alta gestão, UC, e setores tomadores 

de decisão em projetos. É neste agrupamento que esforços de comunicação e 

relacionamento precisam ser direcionados, observado que existem atores que ainda 

não estão diretamente simpáticos a ferramenta. 

- Quadrante AZUL (Superior-esquerdo), estão concentrados os atores “latentes”, 

àqueles que precisam ser despertados para a relevância da ferramenta para o processo 

decisórios institucional. Uma aproximação entre a DMAG e a DGEM é necessária, para 

que um fluxo de informações e análises possa ser estabelecido. 

- Quadrante AMARELO (Inferior-direito), nele temos os defensores da 
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ferramenta, ou parceiros no desenvolvimento e divulgação. São essenciais 

principalmente para a promoção externa, e como possíveis usuários do SAMGe. 

- Quadrante VERMELHO (Inferior-esquerdo), são destacados os atores 

“apáticos”, mesmo que no caso do SAMGe, cuja influência e interesse são 

significativamente baixos. Destaca-se o papel da DGPEA, que por diversas vezes foi 

provocada para atuar em conjunto com a DMAG. 

Por meio deste mapeamento foi possível observar o posicionamento de parte 

significativa dos vendedores e suportes interessados no projeto, o seu papel no 

fortalecimento e apoio a sua aplicação, destacando-se a atuação das coordenações 

gerais (CGCAP e CGPLAN) que atuaram nas intermediações entre os atores dirigentes. 

Cabe destacar que diversas UC no decorrer dos ciclos de diagnóstico assumir o papel 

de suporte, por difundir as suas experiências de aplicação. A atuação conjunta com o 

terceiro setor tem sido relevante para o desenvolvimento da ferramenta e sua 

divulgação, destacando-se as parcerias com o IPAM e o IPÊ. Porventura, a parceria com 

a WWF precisa ser reanimada conforme exposição da figura 12, pois sua colaboração 

permitiu o início da iniciativa SAMGe, tendo o RAPPAM como instrumento para 

calibração inicial dos indicadores que sustentam o diagnóstico, além de outras 

iniciativas relacionadas com a parceria longínqua entre as instituições. 

Na avaliação desta componente, acredita-se que a DMAG precise aprimorar a 

aproximação e o convencimento perante os macroprocessos, porém, o trabalho frente 

aos patrocinadores continua sendo exitoso. 

 

4.4 Avaliar características da cultura organizacional e seus reflexos na mudança 

Como explicitado na descrição metodológica, a avaliação da cultura 

organizacional foi realizada apenas no cerne da DMAG, em decorrência da falta de 

tempo hábil para a realização das entrevistas que pudessem colher as percepções 

presentes na instituição. Seguindo GONÇALVEZ et al. (2016), apesar das organizações 
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possuírem traços comuns, cada setor possui suas particularidades culturais, e a 

avaliação das características culturais possibilitará identificar os impactos que poderão 

ser causados pela mudança. 

A avaliação permitiu identificar traços culturais que surpreenderam alguns 

membros da equipe. Isso se deve ao fato da equipe DMAG ser composta por pessoas 

de outras carreiras do serviço público, e distintos níveis de experiência profissional, 

além de propiciarem uma visão externa da realidade vivenciada pelos servidores do 

ICMBio. 

Avaliação da Cultura Organizacional e Reflexos na 
Mudança - ICMBio - Consolidação SAMGe 

  

Elemento da 
Cultura 
Organizacional 

Nota: Identifique elementos da cultura organizacional, avalie e liste 
possíveis reflexos na mudança e descreva ações para mitigar efeitos 
negativos ou maximizar efeitos positivos. Lembre-se que além de sugerir a 
subtração ou modificação de elementos você também pode sugerir a criação 
de novos elementos que suportem o processo de transformação 
organizacional dentro do qual o projeto está inserido 

Crenças e 
pressupostos 

São percepções na maioria das vezes ocultas. É o que se acredita, o que 
está instalado como verdade, sem que necessariamente esteja declarado 
de maneira formal pela empresa. 

Reflexo na Mudança Ação 
Sermos referência na gestão 
das UC federais no Brasil 

POSITIVO (A posição do ICMBio 
no cenário nacional em relação 
a gestão de áreas protegidas, 
tem permitido que haja um 

protagonismo da instituição no 
que tange a disponibilização de 

ferramentas para a gestão, 
entre elas o SAMGe) 

Continuar com a missão de proteger o 
patrimônio natural e a sociodiversidade 

Somos voluntariosos, 
dispostos a ajudar 

POSITIVO 

Potencializar ações voluntárias de 
apoio a iniciativas na organização, 
favorecendo a interlocução entre os 
setores, e o desenvolvimento de 
produtos e soluções para os clientes 

Personificação NEGATIVO (Muito presente na 
instituição, e que leva a certa 

fragilidade na manutenção das 
relações e parcerias) 

Formalizar as relações por meio de 
abertura de processos, e construção de 
projetos que envolvam o alinhamento 
entre setores da instituição 

Quadro 02 – Avaliação das Crenças e pressuposto, Valores e Mitos no ICMBio. 
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Mitos É o que se conta da história da empresa, sendo real ou não. Por vezes é uma 
interpretação distorcida da realidade ao longo do tempo. 

Reflexo na Mudança Ação 
O principal problema do 
ICMBio é a falta de pessoal 

NEGATIVO 

Independentemente de quantas 
pessoas trabalhem no ICMBio, sempre 
haverá reclamações de falta de pessoal. 
É preciso deixar claro qual é a 
quantidade ideal de servidores e 
colocá-los nas unidades de forma 
racional. Outros problemas na 
instituição colaboram para dificultar a 
gestão, não sendo apenas um fator o 
responsável por sua ineficiência 

O principal problema do 
ICMBio é a falta de recursos 
financeiros 

NEGATIVO 

O orçamento pode até ser pequeno, 
mas o ICMBio dispõe de outras fontes 
de recursos (compensação ambiental, 
projetos externos...) que podem 
compensar ou superar as dotações 
orçamentárias, principalmente para os 
gastos discricionários 

Ter mais confiança na 
experiência, do que nos dados 
disponíveis 

NEGATIVO (Apesar do 
background acadêmico do corpo 

técnico do ICMBio, muitos 
setores na instituição ainda 

possuem dados desorganizado 
ou indevidamente 

sistematizados, o que em alguns 
casos tem fortalecido a tomada 
de decisão empírica, a aquela 

com base em dados ou 
referências sistematizadas) 

Estimular a utilização de dados e 
informações como referência para a 
tomada de decisão. Esta ação tem sido 
estimulada pela DMAG e a DGEM por 
meio do apoio a construção de Painéis 
Dinâmicos de gestão de dados 

Os servidores são pouco 
avessos a mudança 

NEGATIVO 

Em alguns casos, a opção pelo serviço 
público decorre da estabilidade 
proporcionada no ambiente de 
trabalho. Mudanças tecnologias tem 
levado a reorganização das tarefas e 
funções. Ampliar ações de capacitação 
e orientação funcional são necessárias 
para tornar mais amena a adaptação 
aos novos processos 

Linguagem e 
símbolos de 
comunicação 

São todos os elementos que comunicam algo. Variam desde os mais 
tradicionais, como canais de comunicação, logos, slogans, até símbolos de 
poder e destaque como o mobiliário, tamanho da sala, cores usadas etc. 

Reflexo na Mudança Ação 
Comunicação interna do 
ICMBio: clipping, revista 
semanal, intranet etc 

POSITIVO 
Manter ou aprimorar a comunicação 
interna. 

Quadro 03 – Avaliação dos Mitos, Linguagem e símbolos de comunicação no ICMBio. 
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Cerimônias e rituais São eventos praticados regularmente na organização que tornam a 
cultura mais visível, ratificando valores ou fortalecendo mitos e 
crenças.  

Reflexo na Mudança Ação 
Realizam-se eventos de 
divulgação para as 
plataformas que são 
lançadas 

POSITIVO 

 Ações como essas devem ser 
mantidas, por permitirem a atualização 
do corpo técnico com relação das 
novas ferramentas, e possibilitar a 
divulgação do trabalho institucional 

Tabus São as práticas e costumes inaceitáveis dentro da organização. Alguns são 
declarados em normas, outros são tácitos, fazem parte da crença do que 
não é desejável em termos comportamentais. 

Reflexo na Mudança Ação 
Concentração da tomada 
de decisão 

NEGATIVO (A concentração 
na tomada de decisão, 
burocratiza os fluxos 

processuais, estendendo os 
prazos de entrega) 

 Diretrizes devem ser definidas para 
que processos internos possam ser 
encurtados, e permitam um retorno 
ágil a sociedade 

Normas e 
formalidades 

São as regras explícitas de conduta e comportamento de uma 
organização. 

Reflexo na Mudança Ação 
Engessamento da hierarquia 
institucional no modelo 
misto matricial de 
organização 

NEGATIVO (Ações 
simplificadas que demanda 

de cooperação de outros 
setores da instituição, são 

impossibilitadas ou 
prorrogadas pela ausência de 

fluidez nas autorizações) 

Que a alta gerência possa formalizar 
que um processo tenha autonomia 
para a interlocução com outros 
processos  

Atitude das 
lideranças 

É o comportamento estrito dos líderes. Não diz respeito ao que é dito, mas 
ao que é feito. É o exemplo e não as palavras ou procedimentos formais. 

Reflexo na Mudança Ação 
Liderança carismática 

POSITIVO 

Os servidores do ICMBio valorizam o 
líder carismático, aquele que é 
acessível por todos, que é aberto para 
conversas, que é "gente como a 
gente". Seria bom continuar a valorizar 
esse tipo de liderança 

Proatividade 

POSITIVO 

É uma das características presentes no 
corpo técnico do ICMBio, e deve ser 
estimulada, observado que inovações 
poderão vir a surgir desse grupo 

Quadro 04 – Avaliação das Cerimônias e rituais, Tabus, Normas e formalidades, e 
Atitude das lideranças no ICMBio. 
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Atitude das 
lideranças 

É o comportamento estrito dos líderes. Não diz respeito ao que é dito, mas 
ao que é feito. É o exemplo e não as palavras ou procedimentos formais. 

Reflexo na Mudança Ação 
Dificuldade em interagir com 
outras agendas 

NEGATIVO (A liderança não 
simpática a outras agendas, 

ou resistente a iniciativas 
externas a sua atuação, 
tornam o processo de 

inovação ou articulação um 
processo árduo) 

 A escassez de pessoal e meio, deveria 
ser o estímulo para que as lideranças 
possam se aproximar de nova agendas 
e ferramentais que possam otimizar o 
seu trabalho 

Práticas de gestão de 
pessoas 

É a forma como a empresa contrata, demite, promove, avalia, reconhece 
e remunera as pessoas, em seu sentido mais amplo, incluindo benefícios 
e remuneração variável (bonificação por resultados). 

Reflexo na Mudança Ação 

Racionalidade na lotação dos 
servidores. Condicionou-se 
que as remoções só ocorram 
por permuta 

NEGATIVO (Apesar de não haver 
um regramento interno para as 

permutas, tornou-se prática 
comum entre as chefias o 

condicionamento da permuta 
para que haja a liberação do 

servidor lotado no setor) 

É preciso criar uma forma de alocar os 
servidores de maneira mais racional, 
colocar os servidores onde se precisa. 
Além disso, a saída do servidor de um 
determinado lugar não pode ser 
condicionada à chegada de outro 
servidor (a popular permuta), o que, 
definitivamente, engessa a 
movimentação dos servidores 

Quadro 05 – Avaliação das Atitude das lideranças, e Práticas de gestão de pessoas no 
ICMBio. 

 

 Após a consolidação da avaliação, foram destacados em AMARELO 15 aspectos 

da cultura organizacional que possuem relação direta ou indireta com a 

implementação do SAMGe, e o seus reflexos na mudança. As ações propostas visam 

minimizar o caráter negativo do aspecto cultural no projeto, como por exemplo “Ter 

mais confiança na experiência, do que nos dados disponíveis”, em que se deve 

estimular a utilização de dados e informações como referência para a tomada de 

decisão. Esta ação tem sido estimulada pela DMAG e a DGEM por meio do apoio a 

construção de Painéis Dinâmicos de gestão de dados. É possível observar nas 

características culturais que a personificação é muito presente na organização, o que 

leva a certa fragilidade na manutenção das relações e parcerias. 

 Com essa avaliação é possível observar de forma clara os gargalos para a gestão 

da mudança relacionada com a consolidação do SAMGe, assim como, constatar que 
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ações intuitivas tiveram sucesso na sua implementação, destacando-se o Plano de 

Comunicação de aplicação do ciclo 2019, que despertou para o conhecimento sobre o 

SAMGe, motivou a atuação dos gestores no diagnóstico, e aproximou a DMAG aos 

processos e CR. 

 

4.5 Planejar alocação e desenvolvimento da equipe 

A busca por perfis profissionais específicos para a solução de desafios ou como 

componente estratégico, é um desafio em todas as organizações, e não é diferente e 

talvez mais grave no setor público. A busca de pessoal para a DMAG tem sido um 

desafio desde a sua criação, observado que o perfil buscado tende a fugir um pouco 

do padrão dos servidores, observado que este deve ter um certo domínio no manuseio 

de planilhas, e capacidade de analisar dados e informações. 

As ações voltadas para a formação e capacitação dos pontos focais, conforme 

descrito no decorrer do trabalho, compreende uma das estratégias que são 

implementadas anualmente pela divisão, porém no ciclo 2019, foram executadas 

ações de capacitação presencial dos pontos focais das CR e coordenações 

(macroprocessos da instituição), e complementação desta ação com a abertura do 

curso de capacitação a distância para o SAMGe. 

Abaixo temos o fluxograma com a distribuição atual dos componentes da DMAG 

com as suas respectivas competências, sem considerar os futuros desafios impostos 

pela nova locação do setor, e que envolverá o acompanhamento e monitoramento dos 

Acordos de Cooperação e Projetos externos. Como é possível notar, são amplas as 

competências, e em alguns casos como as do Chefe de Divisão, criação e manutenção 

de ferramentas (SAMGe, outros sistemas) estão justapostos com a gestão dos 

processos internos administrativos, tornando o processo criativo mais lento ou até 

inerte. 
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Figura 13 – Distribuição das competências entre os membros da DMAG, em destaque 
o servidor selecionado para compor a equipe em fins de 2018. 

Em meados de 2018 foi aberto junto a CGGP/ICMBio, pedido de abertura de 

processo seletivo para cessão de Especialista em Política Públicas e Gestão 

Governamental, observada a dificuldade em atrair algum perfil interno no órgão. 

A sua atuação deveria focar na: contribuição com o aprimoramento do Sistema 

de Análise e Monitoramento de Gestão – SAMGe, tanto metodologicamente, quanto 

na integração da ferramenta no âmbito do ICMBio e instituições parceiras; na análise 

e diagnóstico dos resultados obtido pela aplicação do SAMGe, assim como contribuir 

na elaboração de relatórios institucionais; articular e interação com outras instituições, 

tanto unidades descentralizadas do ICMBio, da Administração Pública ou demais 

entidades externas ao órgão, no intuito de implementar o sistema; e contribuir com a 

construção do Painel Nacional de Indicadores Ambientais relacionados aos Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável – ODS. 

Seguindo os perfis de competências do antigo Ministério do Planejamento, foram 

elencados os seguintes aspectos:  

- Tomar decisões;

- Definir a estratégia e diretrizes de atuação;

- Atuar como interlocutor com os demais processos 
institucionais;

- Analisar dados e informações advindas do SAMGe;

- Acompanhar o ciclo SAMGe;

- Atuar nas capacitações dos pontos focais e atores externos;

- Propor ações de aprimoramento do SAMGe, e o 
desenvolvimento de outras ferramentas gerenciais

Chefe de divisão

- Analisar dados e informações e 
gerar relatórios gerenciais com 

base no SAMGe;

- Consolidar conceitos e ajustar 
manuais e outros produtos de 

capacitação, em especial o EaD 
do SAMGe;

- Acompanhar o ciclo de 
preenchimento do SAMGe;

- Dar suporte a outras ações de 
avaliação de efetividade de 

gestão em UC;

- Atuar nas ações de capacitação
Analista, técnico, 

terceitizado, EPPGG

- Analisar dados e informações e 
gerar relatórios gerenciais com 

base no SAMGe;

- Gerar relatórios específicos 
conforme demanda;

- Acompanhar o ciclo de 
preenchimento do SAMGe;

- Dar suporte a outras ações de 
avaliação de efetividade de 

gestão em UC;

- Atuar nas ações de capacitação
Analista, técnico, 

terceitizado, EPPGG

- Analisar dados e informações;

- Organizar dados e gerar relatórios;

- Criar painéis dinâmicos do SAMGe;

- Auxiliar processos na organização 
das bases internas e gerar painéis 

dinâmicos específicos;

- Dar suporte a tomada de decisão por 
meio de painéis específicos e gestão 

da informação
Analista, técnico, 

terceitizado, EPPGG
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- Políticas Públicas e Aperfeiçoamento da Gestão: formular objetivos e 

indicadores claros e mensuráveis; desenvolver ferramentas e técnicas capazes de 

melhorar a estrutura e o funcionamento da organização; e formular arranjos 

institucionais com o objetivo de adequar e modernizar as estruturas organizacionais; 

- Relacionamento Interpessoal e Comportamento Profissional: disponibiliza-se 

para ajudar os colegas de trabalho quando solicitado; compartilha informações e 

conhecimentos com os colegas; e assume responsabilidade pessoal para alcançar 

objetivos e metas estabelecidos; 

- Habilidades Gerenciais - participa ativamente de um grupo ou rede de 

colaboradores e parceiros, com foco no alcance de resultados; relaciona-se com 

pessoas de diferentes características e em contextos sociais e profissionais distintos, 

tendo uma atitude facilitadora do relacionamento; e conduz processos de negociação 

em cenários de interesses distintos e complexos, de forma a alcançar os objetivos 

pretendidos; 

- Apoio à Formulação de Políticas Públicas - interpreta a conjuntura econômica 

política e social-nacional e internacional, tomando-a como referência para sua 

atuação; reúne diversos tipos de informação e utiliza uma grande variedade de fontes 

para a tomada de decisões na organização; e identifica relações de interdependência 

e complementaridade entre programas, planos e ações de governo; 

- Instrumentos e suporte ao trabalho - elabora documentos oficiais, atos 

normativos e administrativos, com clareza e objetividade; adota modalidades de 

contratação adequadas à natureza do serviço público a ser prestado por terceiros; e 

interpreta normas relacionadas à sua atuação. 

A chegada do gestor impulsionou o desenvolvimento de produtos que visam 

auxiliar na interpretação dos dados e informações do SAMGe, permitiu a otimização 

na elaboração dos relatórios, propicio a realização de uma análise acurada do 

funcionamento da plataforma e de como os seus dados estão sendo armazenados e 

utilizados, além de contribuir na orientação de como a DMAG e outros processos 
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devem proceder para a sistematização de suas informações, construindo na medida 

do possível, painéis dinâmicos por meio da aplicação Power BI, o que tem favorecido 

na dinamização da informação internamente. 

Outro ponto de destaque com a chegada do gestor, consiste do fato de que a 

produção dos painéis de gestão para os macroprocessos tem permitido uma 

aproximação destes em relação a DAMG e ao SAMGe, abrindo se novos canais de 

interlocução, demonstrando que a estratégia trilhada obteve pleno êxito. Obviamente, 

com os novos desafios por vir, provavelmente uma nova busca de pessoal será 

necessária, e estratégias deverão ser elaboradas para que se consiga trazer esse perfil 

a DMAG, ainda mais considerando o contexto da gestão de pessoas presente na 

instituição. 

No transcurso do desenvolvimento do projeto SAMGe, em nenhum momento se 

atentou pela questão da Gestão da Mudança na sua implantação, pois no corpo técnica 

da divisão havia carência nessa competência gerencial. 

 

4.6 Avaliar a sustentação da mudança 

Dos 573 alunos do EaD, aproximadamente 191 alunos efetuaram todas as 

atividades necessárias para a aquisição da certificação de conclusão, e destes, 70 eram 

servidores do ICMBio. Infelizmente o quantitativo está abaixo do que se esperava, e 

poderá trazer algum grau de desvio em relação ao todo. No entanto, vale efetuar a 

análise desse universo restrito, com o intuito de levantar as primeiras impressões, e 

com isso amadurecer a aplicação de um questionário amplo por meio de outras 

ferramentas de coleta. 



47 

 
Gráfico 01 – Principais formas de comunicação utilizadas no ciclo SAMGe. 

 O resultado apresentado no gráfico acima, demonstra que o Plano de 

Comunicação foi essencial, para que as pessoas tivessem conhecimento do SAMGe, 

cujos instrumentos adotados foram o disparo de e-mails institucionais comunicando 

sobre o ciclo SAMGe e a disponibilidade de curso por meio do EaD, assim como as 

publicações no jornal interno – “ICMBio em foco”. 

 
Gráfico 02 – Levantamento das expectativas em relação ao SAMGe. 
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 Levantou se a expectativa em relação a ferramenta, e observou-se que a maior 

parte dos usuários internos estão ampliando o seu conhecimento com relação ao 

SAMGe, e tendo em segundo lugar, a busca pelo aprendizado de uma nova ferramenta 

(Gráfico 02). 

  Quando dividimos essa amostra entre os que preencheram o SAMGe, e os que 

nunca preencheram, podemos observar no gráfico 03 abaixo, que a ampliação do 

conhecimento tem tido um grande destaque em ambos os grupos, seguido por 

aprender uma nova ferramenta. 

 
Gráfico 03 – Expectativas filtradas entre os que nunca (0) preencheram o SAMGe, e os 

que fizeram algum (1) preenchimento. 

 Observando o gráfico abaixo, podemos observar que a maior parte dos alunos 

preencheu mais de uma vez o diagnóstico do SAMGe (na legenda cada numeração 

reflete a quantidade de vezes que o aluno participou dos ciclos do SAMGe), e muito 

provavelmente estejam buscando o aprimoramento, no intuito de buscar 

compreender melhor a ferramenta, e elaborar o diagnóstico mais preciso da sua 

realidade. 
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Gráfico 04 – Quantidade de alunos por quantidade de ciclos preenchidos. 

 Na escala que varia de 1 a 5, em que 1 representa a menor dificuldade de 

preenchimento, e 5 a escala de maior dificuldade, podemos observar que na média os 

alunos possuem grau mediano de dificuldade (Gráfico 05). Isto possivelmente se deve, 

ao fato de a ferramenta apresentar diversos conceitos novos, e a metodologia de 

aplicação ser bem distinta em relação aos outros instrumentos de avaliação, o que 

pode vir a representar um certo gargalo a sua aplicação. Por essa razão, ter a 

ferramenta de capacitação via EaD, e se possível, oficinas presenciais de capacitação e 

auxílio ao preenchimento, estratégias de consolidação de médio a longo prazo. 

 
Gráfico 05 – Distribuição dos alunos por nível de dificuldade encontrada no 

preenchimento do SAMGe. 
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 No que tange a disponibilidade de conteúdo para o suporte ao preenchimento 

do SAMGe, onde em uma escala de 1 a 5, 1 representa que os materiais disponíveis 

são insuficientes para o apoiar o preenchimento, e 5 que são suficientes, podemos 

observar no gráfico 06 abaixo, que uma parcela significativa dos alunos considerou os 

materiais disponíveis suficientes para o apoio ao preenchimento. 

 

 
Gráfico 06 – Apontamento dos alunos quanto a suficiência dos materiais dispostos para 

o preenchimento do SAMGe. 

 

 
Gráfico 07 – Nível de assimilação do propósito do SAMGe pelos alunos. 
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 Para a enquete que trata da assimilação do propósito do SAMGe e suas aplicações 

(Gráfico 07), a maior parte dos alunos apontou que foi capaz de assimilar o propósito 

da ferramenta e suas aplicações, o que tende a fortalecer ao menos dentro desse 

grupo, a consolidação da ferramenta no seu dia-a-dia, e atende a premissa da etapa 

de iniciação do HCMBOK descrita anteriormente. 

 

 
Gráfico 08 – Nível de percepção dos alunos com relação a funcionalidade do SAMGe. 

 No gráfico 08, podemos observar que a maior parte dos alunos que efetuaram o 

preenchimento do SAMGe, acreditam ter conseguido sistematizar o que se passa na 

UC em que atuam. 
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Gráfico 09 – Distribuição da quantidade de alunos que consideram o registro gerencial 
importante. 

 A maior parte dos alunos considera ser relevante ter uma ferramenta de registro 

gerencial da UC (Gráfico 09), permitindo que este possa monitorar a evolução de sua 

gestão, ou comparar a sua experiência de trabalho, com a dos gestores anteriores. 

 
Gráfico 10 – Quantidade de alunos (1) que utilizaram os dados do SAMGe para a 

tomada de decisão na UC. 

 Dos 35 alunos que preencheram o diagnóstico (Gráfico 10), 19 alunos apontaram 

que utilizaram a ferramenta como suporte a decisão, sendo este o principal objetivo 
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do SAMGe, o que corrobora parcialmente a consolidação da ferramenta na esfera de 

aplicação da UC. Apesar da aproximação entre os valores, nunca houve um 

levantamento das iniciativas em UC, que tenham exercido a tomada de decisão com 

subsídio do diagnóstico realizado pela ferramenta. 

 

 
Gráfico 11 – Opinião dos alunos em relação a capacidade do SAMGe comunicar se com 

a sociedade. 

 No gráfico 11, a maior parcela dos alunos apontou que o SAMGe dispõe de 

instrumentos que possam comunicar com a sociedade, permitindo que essa possa 

atuar e contribuir na gestão da UC. 
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Gráfico 12 – Distribuição do quantitativo de alunos que indicariam o SAMGe. 

Por fim, quando é perguntado se indicaria o SAMGe para os colegas que atuam 

em UC (Gráfico 12), em uma escala que tem 1 como a “não indicação”, e 5 a 

“indicação”, o retorno que se tem, é de que a maior parcela dos alunos efetuaria a 

indicação. 

Se analisarmos as respostas dos alunos, e considerarmos os resultados 

apresentados até aqui, podemos chegar à conclusão de que as estratégias adotadas 

para a consolidação do sistema foram adequadas e exitosas, cabendo obviamente o 

aprimoramento contínuo dos instrumentos que o subsidiam. No entanto, não se deve 

esquecer que o presente trabalho apenas aplicou uma pequena parcela da 

metodologia de projetos para a gestão da mudança. 

No entanto, como descrito acima, e para fecharmos a concepção do quanto o 

SAMGe está consolidado na organização, aplicou-se uma avaliação junto a equipe da 

DMAG, como exercício de percepção do grau de sucesso do projeto, considerando os 

resultados do questionário aplicado aos clientes (alunos EaD SAMGe). E importante 

expor que a tardia escolha da metodologia, comprometeu a janela de aplicação do 

questionário no âmbito externo a divisão, o que impossibilitou de seguir à risca as 
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orientações disponibilizadas no HCMBOK. Desta forma seguem os resultados dos 

indicadores: 

 

Alto engajamento e vibração da equipe com a nova situação - 
Moderado 

 
Novos padrões de produtividade - Negativo 
 

  
Sugestões de melhoria contínua e aprimoramento do objetivo do projeto - 
Positivo 

 
Orgulho e prazer na equipe em ter participado da mudança - 
Moderado 

       O projeto torna-se parte da história profissional de cada participante, e 
mesmo os que estiveram envolvidos indiretamente buscam colher os 
méritos do projeto - Moderado 

       O projeto torna-se referência e a organização volta seu foco para novos 
projetos e atividades - Positivo 

 
Figura 14 – Avaliação dos indicadores de consolidação da mudança (GONÇALVES et al., 

2016). 
 
 Para o indicador relacionado com o “Alto engajamento e vibração da equipe 

com a nova situação”, o qual foi classificado como MODERADO, é evidente entre as 

pessoas que deram suporte ou apoiaram o projeto, assim como àqueles que se utilizam 

da ferramenta para a tomada de decisão. Porém, ainda cabe um significativo esforço 

com outras equipes da instituição, para que possam usufruir dos benefícios 

proporcionados pela ferramenta. Deve ser ressaltado que a ferramenta só atingiu a 

maturidade que dispõe atualmente, devido ao esforço das equipes gestoras das 

unidades de conservação. 

 No que tange o indicador de “Novos padrões de produtividade”, este se 

apresenta como NEGATIVO, porém é explicita certa mudança na COMAN, a qual 

orquestrou uma grande restruturação metodologia no seu principal instrumento 

(Plano de Manejo), e com isso conseguiu integrar os relatórios sintéticos do SAMGe no 

processo de formulação. No entanto, não se tem uma sistemática de registros 
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relacionados com a utilização da ferramenta em outros macroprocessos. Cabe 

salientar que na DMAG a ferramenta tornou-se o seu principal propósito. 

 Para o indicador “Orgulho e prazer na equipe em ter participado da mudança” 

foi classificado como MODERADO, isso reflete a rotina a coleta das contribuições 

advindas dos clientes da DMAG, assim como o processo de análise do que é possível 

ou viável de ser aprimorado para o próximo ciclo. As equipes gestoras das UC e os 

pontos focais das CR foram os principais críticos/apoiadores, o que possibilitou ajustar 

em muitos casos a plataforma conforme os seus anseios, nesse sentido o indicador 

“Sugestões de melhoria contínua e aprimoramento do objetivo do projeto” foi 

classificado como POSITIVO. 

 Todos que participaram do projeto, diretamente como a equipe da DMAG, 

como os diversos apoiadores, os coordenadores gerais, diretores, colegas do 

DAP/MMA, e sem esquecer os parceiros do IPAM, WWF e GIZ, sabem do papel 

relevante que tiveram na construção do SAMGe, e o quanto essa ferramenta é 

essencial para um propósito, que visa apoiar a conservação de um imenso patrimônio 

socioambiental, nesse sentido o indicador “O projeto torna-se parte da história 

profissional de cada participante, e mesmo os que estiveram envolvidos indiretamente 

buscam colher os méritos do projeto” foi classificado como POSITIVO. 

 Todos que passaram ou se envolveram com o SAMGe, carregam consigo as 

experencias vivenciadas, e as transmitem para os novos ambientes de trabalho, ou 

utilizam como exemplo de empenho e dedicação. O indicador “O projeto torna-se 

referência e a organização volta seu foco para novos projetos e atividades” foi 

classificado como MODERADO. 

 A institucionalização do SAMGe, somado a definição de que os resultados desta 

ferramenta são parte dos critérios de tomada de decisão, garante sua referência, 

porém novos ferramentas são necessários para complementar e potencializar o seu 

uso, como foco em planejamento e monitoramento da execução de Acordo e Parcerias 

por exemplo.  



57 

5. CONCLUSÕES 

O acesso as ferramentas de gestão para resultados, por meio do PGR, permitiram 

que o aluno enxergasse situações e posições imperceptíveis anteriormente, além de 

despertar a atenção da forma intuitiva que se vinha trabalhando na DMAG, mesmo 

que com êxito em boa parte dos objetivos. O problema é que a equipe da DMAG se 

expos ao risco do insucesso e de inúmeros conflitos, os quais poderiam ser antevistos, 

caso houvesse um planejamento que considerasse os riscos na cultura organizacional 

do ICMBio. 

Considerando a experiência aplicada neste trabalho, e que compreendeu um 

ensaio de aplicação metodológica que partiu da etapa de iniciação e planejamento da 

gestão da mudança, e avaliando os resultados deste no cenário de ansiedade e 

desconfiança na aceitação do SAMGe, tem-se a seguinte conclusão, com certa 

surpresa, de que a ferramenta está consideravelmente consolidada na instituição, se 

considerarmos apenas a aplicação desses passos iniciais da proposta metodológica. É 

claro que os desafios para que a mesma possa ser plenamente aproveitada, não são 

insuperáveis, e que demandam de complementariedade nas estratégias em prática. 

Além do mais, o novo locus de atuação da DMAG, visa valorizar ainda mais a aplicação 

do SAMGe, porém com novas competências, entre elas o apoio ao planejamento e 

monitoramento da execução dos projetos especiais. 

As principais limitações que foram encontradas, ainda estão relacionadas com o 

limitado aproveitamento dos dados do SAMGe por outros setores, muito 

provavelmente em virtude da dificuldade de comunicação ou aproximação que a 

DMAG apresenta, assim como a persistências de alguns aspectos culturais na 

organização que possam estar criando uma barreira de resistência a sua utilização 

prática. 

Outro gap está na dependência do ICMBio em relação as instituições parceiras 

para o desenvolvimento e manutenção de seus sistemas, no qual não foge da regra o 

SAMGe, que dentro da sua forma de trabalho adaptado ao Design Thinking, carece de 
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apoio para atender aos anseios de seus clientes, que demandam soluções para 

diagnosticar os seus problemas ou a estratégia de gestão aplicada pela sua unidade 

gerencial. 

As possíveis mitigações para os gaps descritos, e que estão próximas da realidade 

da DMAG em aplicá-las, continuam associadas ao aprimoramento das ações de 

comunicação e aproximação aos seus clientes, fortalecendo a entrega de produtos (BI 

com dados do SAMGe) adaptados para a necessidade de cada setor. Outra estratégia 

que está em andamento, consiste na renovação do acordo de cooperação entre o 

ICMBio e o IPAM, possibilitando a manutenção evolutiva da plataforma SAMGe. 

Este trabalho, assim como o conhecimento adquirido durante o curso são 

inspiradores para a aplicação de outras ferramentas de apoio a gestão, cujo próximo 

passo está focado no planejamento estratégico da DMAG, dentro do novo cenário de 

atuação, e do mapeamento dos fluxos de processos do setor. 

Finalizando, talvez o maior aprendizado adquirido esteja no fato, de que as 

instituições pecam em não considerar a componente humana nos projetos que levarão 

a mudança da cultura organizacional. Saber ouvir e fazer com esse ouvir se transforme 

em ação, na medida do possível, tem sido o fator diferencial na relação entre a DMAG 

e seus clientes. O interessante é que mesmo sem o conhecimento desta etapa 

relacionada com o planejar e gerir a comunicação no projeto de gestão da mudança 

presente no HCMBOK, a aplicação dessa estratégia provavelmente foi o aspecto 

essencial para o êxito do projeto SAMGe. Outro fator relevante está no perfil das 

chefias que passaram pela divisão, e que continuaram e aprimoraram as práticas de 

seus antecessores, e principalmente souberam acolher as particularidades individuais 

de sua equipe, e as direcionou em benefício do projeto, considerou as dificuldades e 

experiências dos colegas lotados nas UC, propôs uma ferramenta alinhada com os 

interesses da instituição e da sociedade, auxiliando na orientação de suas prioridade. 
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APENDICE A 
 



 
APENDICE 01 – Fluxo do ciclo de gestão 2018 para a aplicação do SAMGe. 
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APENDICE 02 – Fluxo do ciclo de gestão 2019 para a aplicação do SAMGe, com a implementação das estratégias. 
 

 



APENDICE 3 – Questionário aplicado aos alunos do EaD do SAMGe. 
 

Questionário de Reação – Parte 2 (Avaliação de aceitação do 
SAMGe) 

 
Abaixo seguem as questões: 

1- Em qual esfera de gestão você atua? 

(  ) Federal   (  ) Estadual (  ) Municipal (  ) RPPN 
 

2- De que forma você teve conhecimento do SAMGe? 

Lista suspensa (Colegas /Comunicado institucional / Plataforma SAMGe / Capacitação / Reunião / 
Outros) 

3- Qual a sua expectativa em relação a ferramenta? 

Lista suspensa (Curiosidade / Aprender uma nova ferramenta / Ampliar o meu conhecimento sobre o 
SAMGe / Fui obrigado(a)) 

4- Já preencheu o SAMGe alguma vez? 

Lista suspensa (SIM ou NÂO) 
5- Quantos ciclos do SAMGe você preencheu? 

Lista suspensa (1, 2, 3, 4 e 5) 
6- Qual será a sua maior dificuldade no preenchimento do SAMGe? (se nunca preencheu o 

SAMGe) 

Lista suspensa (Nenhuma / Ainda não assimilei os conceitos / Não me sinto seguro(a) em preencher 
a ferramenta) 

7- Qual o grau de dificuldade que você encontrou para preencher o SAMGe? (se preencheu o 
SAMGe alguma vez) (0 – nenhuma dificuldade e 5 – alta dificuldade) 

Lista suspensa (0 a 5) 
8- Qual foi a sua maior dificuldade no preenchimento? 

Caixa de texto aberto 
9- Os materiais dispostos são suficientes para apoiar o preenchimento? (0 – insuficiente e 5 - 

suficiente 

Lista suspensa (0 a 5) 
10- Você conseguiu assimilar o propósito do SAMGe e suas aplicações? (0 – pouca assimilação e 

5 – assimilada) 

Lista suspensa (0 a 5) 
11- O SAMGe conseguiu sistematizar o que se passa na unidade de conservação? (Para quem 

preencheu o SAMGe) (0 – pouco e 5 – Alta sistematização) 

Lista suspensa (0 a 5) 
12- O quão importante você considera haver uma ferramenta de registro gerencial da UC? (0 – 

pouco relevante e 5 – muito relevante) 

Lista suspensa (0 a 5) 
13- Você já utilizou o SAMGe para a tomada de decisão na unidade de conservação? 

Lista suspensa (SIM ou NÂO) 
14- Você acredita que o SAMGE dispõe de instrumentos que possam comunicar com a 

sociedade? (0 – pouco e 5 – muito) 
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Lista suspensa (0 a 5) 
15- Você indicaria o SAMGe para os seus colegas que atuam em unidades de conservação? (0 – 

não indicaria e 5 – indicaria muito) 

Lista suspensa (0 a 5) 
16- O que você acha que poderia ser melhorado na ferramenta? 

Caixa de texto aberto 
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APENDICE 4 – Formulário de abertura do processo de seleção do EPPGG para compor 
a equipe da DMAG. 

 

FORMULÁRIO PARA ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO PARA EXERCÍCIO 
DESCENTRALIZADO OU CESSÃO DE EPPGG 

(Após o preenchimento, o presente formulário deverá ser encaminhado à SEGES/MP para análise prévia ao processo seletivo) 
 
 

I – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DE EXERCÍCIO PREVISTA PARA O EPPGG: 

 

Órgão/Entidade: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio 
Secretaria/Departamento: Diretoria de Criação e Manejo de Unidades de Conservação - DIMAN 
Cidade/UF: Brasília/DF 
 

 Autoridade Máxima da Unidade:  
 Nome: Paulo Henrique Marostegan e Carneiro 
 Cargo: Diretor 
 E-mail: paulo.carneiro@icmbio.gov.br 
 Telefone: (61) 2028-9074 
 
Chefia imediata do (a) EPPGG: 
Nome: Ricardo Brochado Alves da Silva 
Cargo: Coordenador Geral de Criação, Planejamento e Avaliação de Unidades de Conservação 
E-mail: ricardo-brochado.silva@icmbio.gov.br 
Telefone: (61) 2028-9441 
 

II – CARGO COMISSIONADO A SER OCUPADO, SE FOR O CASO: 

 

x Não se aplica 

 DAS 1 ou equivalente 
 DAS 2 ou equivalente 
 DAS 3 ou equivalente 
 DAS 4 ou equivalente 
 DAS 5 ou equivalente 
 DAS 6 ou equivalente 
 Natureza Especial 
 

Nome do cargo a ser ocupado (se for o caso):   Assessor Técnico 
 

III - O EPPGG ATUARÁ EM PROGRAMA CONTEMPLADO NO PPA OU EM DEMAIS PROGRAMAS 
OU AÇÕES PRIORITÁRIAS DE GOVERNO? QUAL? 

 

 
 
 
 
 

IV – PERFIL NECESSÁRIO: 
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Nome do Perfil: Assessor 
 
Área de atuação (Selecionar até 5 opções): 
x Planejamento 
 Governança e modelos institucionais 
x Gestão por resultados 
 Gestão de projetos 
 Cooperação internacional 
 Assessoramento 

x Articulação institucional 
 Formulação de políticas 
x Gestão da informação e do conhecimento 
 Gestão de pessoas 
 Gestão de convênios e contratos 
x Análise e melhoria de processos 
 Outra (especificar): 

 
Formação acadêmica: Graduação em qualquer área do conhecimento.  

 

 
V – ATIVIDADES A SEREM DESEMPENHADAS PELO EPPGG: 
 
- Contribuir com o aprimoramento do Sistema de Análise e Monitoramento de Gestão – SAMGe, tanto
metodologicamente, quanto na integração da ferramenta no âmbito do ICMBio e instituições parceiras; 
- Atuar na análise e diagnóstico dos resultados obtido pela aplicação do SAMGe, assim como contribuir na elaboração
de relatórios institucionais; 
- Auxiliar na articulação e interação com outras instituições, tanto unidades descentralizadas do ICMBio, da
Administração Pública ou demais entidades externas ao órgão, no intuito de implementar o sistema; 
- Contribuir com a construção do Painel Nacional de Indicadores Ambientais relacionados aos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável – ODS. 
 

VI – NÚMERO DE VAGAS PARA O PERFIL: 

 

1 (uma) 
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VII – COMPETÊNCIAS DEMANDADAS: 
 
1) Selecione até 3 competências (em cada área temática) julgadas relevantes para o exercício das 
atividades previstas para o EPPGG solicitado: 
 

Área 1: Políticas Públicas e Aperfeiçoamento da Gestão 
Formula estratégias de avaliação adequadas às especificidades de cada ação governamental  
Avalia os resultados obtidos em programas, planos e ações de governo à luz das circunstâncias de 
sua realização e dos objetivos inicialmente propostos 

 

Corrige desvios na execução de programas, planos e ações de governo, a partir da verificação de 
informações geradas na sua execução 

 

Formula objetivos e indicadores claros e mensuráveis  x 
Elabora planos gerenciais para programas e ações de governo  
Elabora o planejamento estratégico da organização e seu desdobramento em planos, programas e 
ações 

 

Implementa estratégias que possibilitem a prestação de contas das ações governamentais  
Formula estratégias para coordenação de ações governamentais  
Elabora programas governamentais, observando os atributos oficialmente definidos pelo Plano 
Plurianual do Governo 

 

Aprimora processos de trabalho, utilizando técnicas de mapeamento, análise e melhoria de 
processos 

 

 

Acompanha a execução da programação orçamentária e financeira de programas e ações de 
governo 

 

Desenvolve ferramentas e técnicas capazes de melhorar a estrutura e o funcionamento da 
organização 

 x 

Formula arranjos institucionais com o objetivo de adequar e modernizar as estruturas 
organizacionais 

 x 

 
Área 2: Relacionamento Interpessoal e Comportamento Profissional 
Demonstra integridade e justiça em sua atuação  
Disponibiliza-se para ajudar os colegas de trabalho quando solicitado x 
Age de acordo com os valores e princípios éticos do serviço público  
Adapta-se a mudanças sociais, econômicas, culturais, organizacionais e tecnológicas  
Compartilha informações e conhecimentos com os colegas  x 
Constrói redes de relacionamento formais e informais que dão suporte à sua atuação  
Adapta-se a situações de pressão e de contrariedade, de forma adequada e profissional  
Assume responsabilidade pessoal para alcançar objetivos e metas estabelecidos  x 
Implementa ações para aprimorar suas competências profissionais, a partir da identificação de 
seus pontos fracos e de necessidades de desenvolvimento 

 

Age com segurança e sem hesitação frente a desafios  
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Área 3: Habilidades Gerenciais 
Organiza equipes cooperativas visando ao alcance de objetivos comuns  
Avalia o desempenho da sua equipe e da sua unidade, a partir do estabelecimento de metas claras 
e resultados plausíveis de execução 

 

Remove causas de conflitos e resistências  
Medeia conflitos, buscando o consenso em cenários de interesses distintos e complexos  
Avalia capacidades e necessidades de indivíduos e grupos, fornecendo orientação profissional e 
oportunidades de desenvolvimento profissional 

 

Participa ativamente de um grupo ou rede de colaboradores e parceiros, com foco no alcance de 
resultados 

x 

Caracteriza grupos em função de sua atuação ou interesse  
Desenvolve relacionamentos para obter apoio e recursos necessários  
Relaciona-se com pessoas de diferentes características e em contextos sociais e profissionais 
distintos, tendo uma atitude facilitadora do relacionamento 

x 

Prepara e conduz reuniões com objetividade, administrando o tempo disponível  
Conduz processos de negociação em cenários de interesses distintos e complexos, de forma a 
alcançar os objetivos pretendidos 

 x 

 
Área 4: Apoio à Formulação de Políticas Públicas 
Interpreta a conjuntura econômica política e social -nacional e internacional, tomando-a como 
referência para sua atuação 

x 

Reúne diversos tipos de informação e utiliza uma grande variedade de fontes para a tomada de 
decisões na organização 

x 

Elabora políticas públicas com base nas diretrizes e na agenda de Governo, a fim de orientar a 
ação governamental 

 

Identifica relações de interdependência e complementaridade entre programas, planos e ações de 
governo 

x 

 
Área 5: Instrumentos e suporte ao trabalho 
Elabora instrumentos de contratualização, exequíveis e monitoráveis, com foco no desempenho 
esperado de indivíduos ou de organizações 

 

Elabora documentos oficiais, atos normativos e administrativos, com clareza e objetividade x 
Adota modalidades de contratação adequadas à natureza do serviço público a ser prestado por 
terceiros 

x 

Interpreta normas relacionadas à sua atuação x 
 

VIII – FORMA DE SELEÇÃO DO CANDIDATO: 
 

x Análise Curricular 
x Entrevista  
 Teste psicotécnico  
 Outros (especificar): 
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IX – PRAZO LIMITE PARA RECEPÇÃO DAS CANDIDATURAS: 
 

31/12/2017 
 

X – RESPONSÁVEL POR RECEBER AS CANDIDATURAS 
 

1) Nome: Paulo Henrique Marostegan e Carneiro 
2) Cargo: Diretor 
3) Telefone: 2028-9074 
4) E-mail: paulo.carneiro@icmbio.gov.br 

 


