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RESUMO 
 

 

 

 

O presente trabalho discorre sobre a implementação de metodologias inovadoras na solução de 

um desafio gerencial complexo: a gestão da aplicação de recursos extra-orçamentários em uma 

Instituição pública. O trabalho foi desenvolvido no âmbito do Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade - ICMBio, autarquia federal responsável pela gestão das áreas 

protegidas federais, pela conservação das espécies de fauna ameaçadas de extinção e pela 

promoção do desenvolvimento sustentável por meio do apoio a comunidades tradicionais. O 

trabalho consistiu no desenvolvimento de um Sistema de Gestão de Projetos e Parcerias, que 

conferisse agilidade e transparência na gestão dos recursos oriundos de diversas fontes extra-

orçamentárias, por sua vez utilizados em sua integralidade na implantação e alcance de 

resultados de conservação da biodiversidade brasileira. Como framework para o trabalho, foram 

utilizadas ferramentas de Design Thinkink, Lean Inception e método ágil de gestão do trabalho. 

Foi construído um Produto Mínimo Viável, por sua vez testado e aprovado com sugestões por 

usuários finais. Utilizou-se, em complemento às ferramentas de desenvolvimento da solução de 

gestão, uma abordagem estratégica de Gestão da Mudança no âmbito do projeto, como forma 

de garantir maior adesão dos atores envolvidos na implementação do Sistema de Gestão. A 

próxima etapa do projeto consiste na disponibilização e treinamento para preenchimento da 

Interface de Planejamento do Sistema de Gestão para gestores de Unidades de Conservação 

beneficiárias de recursos de projetos e parcerias, o que dará início ao primeiro ciclo de utilização 

do Sistema. 

 

 

Palavras-chave: Inovação no serviço público. Gestão da Mudança. Gestão de áreas protegidas.  

 

 



 

 

ABSTRACT 

 
 

 

 

 

This paper discusses the implementation of innovative methodologies in the solution of a 

complex managerial challenge: the management of the application of extra-budgetary resources 

in a public institution. The work was developed within the scope of the Chico Mendes Institute 

for Biodiversity Conservation - ICMBio, the brazilian federal authority responsible for the 

management of federal protected areas, the conservation of fauna threatened species and the 

promotion of sustainable development by supporting traditional communities. The work 

consisted in the development of a Project and Partnership Management System, which would 

provide agility and transparency in the management of resources from several extra-budgetary 

sources, which in turn were used in their entirety in the implementation and achievement of 

biodiversity conservation goals. As a framework for the work, Design Thinkink, Lean Inception 

and agile work management methods were used. A Minimum Viable Product was built, which 

in turn was tested and approved with suggestions by end users. In addition to the management 

solution development tools, a strategic Change Management approach was used within the 

project, as a way of ensuring greater adherence by all stakeholders. The next stage of the project 

consists of delivery and training to use the Management System Planning Interface for 

managers of protected areas that benefit from project and partnership resources. This stage will 

start the first cycle of using the Management System. 

 

 

Keywords: Public service innovation. Change Management. Protected area management. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho discorre sobre a implementação de metodologias inovadoras na 

solução de um desafio gerencial complexo: a gestão da aplicação de recursos extra-

orçamentários em uma Instituição pública. O trabalho foi desenvolvido no âmbito do Instituto 

Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio, autarquia federal responsável pela 

gestão das áreas protegidas federais, pela conservação das espécies de fauna ameaçadas de 

extinção e pela promoção do desenvolvimento sustentável por meio do apoio a comunidades 

tradicionais. O trabalho consistiu no desenvolvimento de um Sistema de Gestão, que conferisse 

agilidade e transparência na gestão dos recursos oriundos de diversas fontes extra-

orçamentárias, por sua vez utilizados em sua integralidade na implantação e alcance de 

resultados de conservação da biodiversidade brasileira.  

 

1.1 O ICMBio 

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade-ICMBio é uma autarquia 

federal vinculada ao Ministério de Meio Ambiente, criada em 28 de agosto de 2007, pela Lei 

11.516. 

Dentre suas principais atribuições estão: 

1. Executar ações do Sistema Nacional de Unidades de Conservação-SNUC (por sua vez 

criado por meio da Lei n° 9985/2000), devendo propor, implantar, gerir, proteger, 

fiscalizar e monitorar as Unidades de Conservação instituídas pela União; 

2. Fomentar e executar programas de pesquisa, proteção, preservação e conservação da 

biodiversidade, além de exercer o poder de polícia ambiental para a proteção das 

Unidades de Conservação federais; 

3. Estabelecer os princípios e critérios e monitorar o uso público e a exploração econômica 

dos recursos naturais nas Unidades de Conservação onde isso for permitido, obedecidas 

as exigências legais e de sustentabilidade do meio ambiente;  

4. Na área de pesquisa, ele deve contribuir para a geração e disseminação sistemática de 

informações e conhecimentos relativos a gestão de Unidades de Conservação, 

conservação da biodiversidade e uso dos recursos faunísticos, pesqueiros e florestais; 
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5. Disseminar metodologias e tecnologias de gestão ambiental e de proteção e manejo 

integrado de ecossistemas e de espécies do patrimônio natural e genético de 

representatividade ecológica em escala regional e nacional; 

6. Criar e promover programas de educação ambiental; 

7. Aplicar, no âmbito de sua competência, dispositivos e acordos internacionais relativos 

à gestão ambiental. 

Para a melhor compreensão do presente trabalho, é relevante que se compreenda a 

estrutura organizacional do ICMBio, composta pelos seguintes órgãos e setores: 

 Órgão colegiado: Comitê Gestor composto pelo presidente do ICMBio e pelos diretores. 

 Órgão de assistência direta e imediata ao presidente do ICMBio: Gabinete da 

Presidência. 

 Órgãos seccionais: Procuradoria Federal Especializada, Auditoria Interna, Corregedoria 

e Diretoria de Planejamento, Administração e Logística-DIPLAN. 

 Órgãos específicos singulares: Diretoria de Criação e Manejo de Unidades de 

Conservação-DIMAN, Diretoria de Ações Socioambientais e Consolidação Territorial 

em Unidades de Conservação-DISAT e Diretoria de Pesquisa, Avaliação e 

Monitoramento da Biodiversidade-DIBIO. 

 Unidades descentralizadas: Gerências Regionais, Unidade Especial Avançada, 

Unidades de Conservação federais, Centros Nacionais de Pesquisa e Conservação e 

Centro de Formação em Conservação da Biodiversidade-ACADEBio. 

Existem hoje 334 Unidades de Conservação gerenciadas pelo ICMBio por todo o 

território brasileiro e suas águas continentais, perfazendo quase 171.500.000 hectares de área 

protegida. As Unidades de Conservação-UC federais são coordenadas por Gerências Regionais, 

uma em cada região geopolítica do país, com sedes em Cabedelo (PB), Santarém (PA), Goiânia 

(GO), São Paulo (SP) e Florianópolis (SC).  

A gestão de uma organização tão capilarizada e que dá conta de tamanho território por 

si só já é um grande desafio. Acrescenta-se a isso a histórica insuficiência de recursos 

orçamentários disponíveis para a Instituição, e a quantidade enxuta de servidores e 

colaboradores que se dedicam à missão institucional. 

Para suprir a carência tanto de pessoal quanto de recursos orçamentários, uma saída é o 

estabelecimento de parcerias com instituições internacionais e nacionais, por meio das quais é 
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possível contratar bolsistas, viabilizar a compra de equipamentos essenciais e a realização de 

obras, bem como contratar o fornecimento de serviços especializados. 

Ao longo dos anos, o ICMBio foi estabelecendo parcerias com diversas entidades, por 

meio dos chamados Projetos Especiais, mas também outros instrumentos, algumas já 

encerradas, aportando ao Instituto mais de R$ 1 bilhão desde sua criação, em 2007. A relação 

das parcerias vigentes ou encerradas em 2019 constam do quadro 1. 

 

Quadro 1: Acordos e parcerias vigentes no ICMBio ou encerradas em 2019. A quantidade de 

Projetos, Termos de Ajustamento de Conduta ou de Fundos pode ser maior que o listado acima. 

As informações constantes dessa tabela foram extraídas pela servidora da COGEP Carolina 

Campos, parte integrante do time do projeto de desenvolvimento do Sistema de Gestão de 

Projetos e Parcerias, a partir de dados repassados pelas áreas executoras ou por buscas de 

processos no Sistema Eletrônico de Informação do ICMBio. Todos os valores foram 

transformados em valores nacionais com cotação do dólar à R$ 3,76 (cotação vigente no 

momento da pesquisa). 

 
Fonte: Carolina Campos. 

TIPO SIGLA Objeto Vigência (R$) Pactuado (R$) Disponível 2019

BRA/08/023
Conserv. Da Biodivers. E Promoção do Desenvolvimento 

socioambiental
2009 – 2018 R$ 52.436.874,57 R$ 6.465.371,45

KFW/FLONA Gestão Florestal para a Produção Sustentável na Amazônia 2012 - 2018 R$ 12.208.096,80 R$ 14.795.614,58

ARPA Programa Áreas Protegidas da Amazônia 2003 – 2039 R$ 136.637.515,84 R$ 105.098.924,58

GEF – MAR Projeto Áreas Costeiras e Marinhas Protegidas 2015 – 2019 R$ 63.549.797,11 R$ 18.073.245,32

Mata 

Atlântica
Projeto Biodiversidade e Mudanças Climáticas na Mata Atlântica 2013 - 2019 R$ 1.592.933,02 R$ 668.989,60

PAPP Parcerias Ambientais Público-Privadas 2014 - 2018 R$ 10.853.894,24 R$ 6.761.828,51

GEF 

Paisagens
Paisagens Sustentáveis 2018 – 2023 R$ 11.248.346,88 R$ 11.248.346,88

USAID Projeto Conservação dos Recursos Biológicos da Amazônia 2014 - 2019 R$ 300.800.000,00 R$ 300.800.000,00

GEF 

Terrestre

Promover a Conservação da Biodiversidade na Caatinga, 

Pantanal e Pampa
- R$ 122.658.043,20 R$ 28.906.816,87

Terra Mar Projeto Proteção Integrada da Biodiversidade Marinha e Costeira 2014 - 2019 R$ 46.970.000,00 R$ 46.970.000,00

Life Web
Projeto Consolidação do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação SNUC
2013 - 2019 R$ 132.370.000,00 R$ 132.370.000,00

TAC Furnas

Redução da ocupação do PARNA e adequação do Plano de 

Manejo, bem como estudo acerca da possibilidade de 

realocação da estação repetidora da empresa fora do PARNA 

Itatiaia e PARNA Serra da Bocaina

2018 em 

diante
R$ 8.799.857,20 R$ 8.799.857,20

TAC Chevron
Incidentes decorrentes dos vazamentos de petróleo ocorridos no 

Campo de Frade/RJ

2013 em 

diante
R$ 18.876.080,00 R$ 15.577.962,74

TAC Samarco Incidentes decorrentes do rompimento da barragem do Fundão
2016 em 

diante
R$ 12.084.500,00 R$ 12.084.500,00

FU
N

D
O

S

SOS MA
Execução do Fundo de Apoio às Ucs do Bioma Mata Atlântica para 

fortalecimento do SNUC

2018 em 

diante
R$ 6.753.000,00 R$ 6.300.146,99

C
O

N
V

ER
SÃ

O
 D

E 

M
U

LT
A

S

Conversão Projeção do recurso disponibilizado para a conversão de multas - R$ 160.202.020,72 R$ 160.202.020,72

D
EM

A
IS

 

A
C

O
R

D
O

S

ACT/TED e 

ETC.

São ao todo 314 Acordos de Cooperação Técnica detectados no 

âmbito do ICMBio, dentre os quais constam 11 instrumentos que 

possuem valores acordados entre as partes.

2008 em 

diante
R$ 10.196.954,63 R$ 10.196.954,63

R$ 1.108.237.914,21 R$ 885.320.580,07

P
R

O
JE

TO
S 

D
E 

C
O

O
P

ER
A

Ç
Ã

O
 N

A
C

C
IO

N
A

L

TE
R

M
O

S 
D

E 

A
JU

ST
A

M
EN

TO
 D

E 

C
O

N
D

U
TA

VALOR TOTAL
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Considerando que desde sua criação, o ICMBio recebe uma dotação orçamentária anual 

que gravita em torno de R$ 250.000.000, é importante ressaltar que esses instrumentos de 

parceria são responsáveis pela implementação de ações que contribuem substancialmente para 

o alcance da missão do ICMBio, como por exemplo: elaboração de Planos de Manejo, 

manutenção e aquisição de equipamentos, pesquisa, apoio aos Conselhos Gestores das UC, 

criação de UC, proteção, fortalecimento de cadeias produtivas, qualificação dos servidores, etc.  

A título de comparação, no ano de 2019, o orçamento institucional foi de 

aproximadamente R$ 251.000.000, enquanto os recursos provenientes de acordos, parcerias e 

projetos foi de quase R$ 886.000.000. Sem os recursos externos, o cumprimento das atribuições 

legais do ICMBio estaria fortemente comprometido. 

 

1.2 Caracterização do problema: o desafio da gestão de diversas fontes de recursos extra-

orçamentários  

Apesar de se constituir uma grande oportunidade, o acolhimento de tantos instrumentos 

de parceria engendra grande complexidade em sua gestão. 

Até o início de 2020 os diferentes instrumentos de parceria firmados pelo ICMBio eram 

gerenciados de forma pulverizada dentre as quatro Diretorias do ICMBio (figura 1). A 

“distribuição” dos diversos instrumentos pelas Diretorias se dava por afinidade aos objetivos 

da parceria, por exemplo, os Projetos relacionados ao monitoramento da biodiversidade eram 

acolhidos pela Diretoria de Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da Biodiversidade; as 

parcerias com objetivos relacionados à implantação do uso público em UC eram designadas à 

Diretoria de Criação e Manejo de Unidades de Conservação; as parcerias prioritariamente 

vinculadas à promoção do desenvolvimento sustentável eram direcionadas para a Diretoria de  

Ações Socioambientais e Consolidação Territorial em Unidades de Conservação. 

Correspondiam à Diretoria de Planejamento, Administração e Logística os Termos de 

ajustamento de conduta, termos de compromisso e outros acordos específicos.  

Para gerenciar as parcerias, cada Diretoria se organizou de forma autônoma, em alguns 

casos até criando um setor específico para tal, conforme o organograma abaixo (figura 1).  
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Figura 1: representação esquemática da distribuição dos acordos e parcerias firmados pelo 

ICMBio dentre as Diretorias institucionais, até o ano de 2020. DRE: Divisão de Recursos 

Especiais; TAC: Termo de Ajustamento de Conduta; DPES/DIMAN: Divisão de Projetos 

Especiais/Diretoria de Criação e Manejo de Unidades de Conservação; CGEUP: Coordenação 

Geral de Uso Público; PESP: Setor de Projetos Especiais. As demais siglas já foram descritas 

no quadro 1. 

 
Fonte: Carolina Campos. 

 
Tal arranjo gerencial trouxe como consequência a ausência total de padronização 

processual e transparência interna na gestão desses instrumentos. O cenário encontrado pela 

servidora que elaborou o levantamento constante da tabela 1 era o seguinte: 

 

a) Informalidade ou falta de procedimentos definidos na celebração, execução, 

monitoramento e encerramento de alguns instrumentos de parceria; 

b) Falta de registro de encerramento de boa parte dos instrumentos encontrados; 

c) Alta probabilidade de existência de outros instrumentos vigentes, não detectados na 

pesquisa, dada tamanha capilaridade institucional (alguns instrumentos são firmados 

diretamente com chefes de UC, no âmbito local) e variedade de instrumentos de parceria 

possíveis; 

d) Projetos com execução encerrada, contudo sem maiores informações sobre os resultados 

alcançados ou outras; 

e) Evidente ausência de gestão global e integrada dos recursos; 
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f) Grande dificuldade de relacionar execução financeira com efetividade de gestão de UC 

ou resultados de conservação; 

g) Ausência de sistematização de todos os dados disponíveis a respeito dos diferentes 

instrumentos firmados, impossibilitando o monitoramento sistemático de cada 

instrumento; 

h) Ausência de indicadores de desempenho e resultado para cada acordo e parceria, 

inviabilizando a identificação de problemas críticos, lacunas e oportunidades de 

melhoria na implementação dessas parceria (e em última instância, impossibilitando a 

aprendizagem organizacional nesse tema); 

i) Ausência de processos mapeados e procedimentos estabelecidos, acarretando retrabalho 

e morosidade na execução dos processos; 

j) Enorme dificuldade para elaboração de relatórios que possibilitem a análise e tomada 

de decisão precisa e urgente; 

k) Falta de transparência na execução dos recursos extra-orçamentários; 

l) Impossibilidade de evidenciar a relação entre execução de recursos extra-orçamentários 

e alcance de resultados institucionais. 

 

1.3 Buscando uma solução para o nosso desafio gerencial, ou como chegamos onde 

chegamos 

Para tentar solucionar os problemas decorrentes da falta de integração das informações 

e uma gestão pouco estratégica de tantas fontes de recursos, no início de 2020 foi criada a 

Coordenação de Gestão de Projetos e Parcerias-COGEP, no âmbito da Coordenação Geral de 

Planejamento Operacional e Orçamento-CGPLAN, por sua vez vinculada à DIPLAN. A aposta 

era que, ao centralizar a tomada de decisão a respeito de todos os projetos e parcerias que o 

ICMBio detém, os problemas acima seriam minimizados num primeiro momento, e mitigados 

em médio prazo.  

Tão logo a Coordenação foi criada e seus servidores se debruçaram sobre as informações 

disponíveis para cada fonte de recursos, ficou evidente que a simples reunião de todos os 

projetos e acordos num só lócus, não seria suficiente para resolver os reais problemas 

relacionados a essa gestão. Cada instrumento de parceria tem procedimentos e modelo de 

governança diferentes. Os gestores de UC beneficiadas com tais recursos nem sempre são 

obrigados a prestar contas de forma sistemática e periódica do uso desses recursos para qualquer 
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instância do ICMBio (em geral encaminham relatórios anuais de execução ou um único 

relatório, quando da conclusão de parceria), e nem sempre as metas atreladas a esses 

instrumentos conferem contribuição real às metas e objetivos estratégicos institucionais. 

Enquanto não houvesse uma harmonização dos diferentes instrumentos, com a definição de 

modelos de governança que incluíssem de forma explícita a COGEP, a homogeneização dos 

diversos instrumentos de planejamento e prestação de contas, e o registro sistemático das 

informações e resultados gerados ao longo da execução desses recursos, os problemas não 

seriam solucionados. 

O grupo que se debruçou na questão, por meio das metodologias ofertadas no âmbito 

do MBI, entendeu que a solução passaria por um sistema que servisse de lócus para 

planejamento, monitoramento da execução e prestação de contas de todas as fontes de recursos 

extra-orçamentários. Um sistema que conferisse transparência em todo o processo. Ademais, 

outros sistemas operantes no ICMBio poderiam e deveriam servir como base de informações 

para esse novo sistema, seria o caso, em particular, do Sistema de Avaliação e Monitoramento 

de Gestão de UC-SAMGe, que já vem sendo utilizado há cinco anos como um sistema que 

avalia a efetividade de gestão de nossas áreas protegidas federais, considerando os objetivos da 

unidade de conservação, o contexto territorial, o estado de seus valores de conservação, as 

condições internas de gestão e o grau de implementação dos instrumentos de gestão.  

Somado ao desafio de gerenciamento dos projetos e acordos, um outro problema crônico 

de nossas UC se impõe:  a dinâmica gerencial extremamente complexa dessas áreas protegidas, 

ampliada pela quase sempre insuficiente quantidade de pessoal e orçamento, e a carência de 

formação gerencial nos chefes desses territórios. Esses fatores trazem como consequência uma 

gestão baseada no atendimento de demandas urgentes, em detrimento de uma gestão apoiada 

num planejamento com metas claras de gestão e de resultados. Dessa forma, a utilização dos 

recursos extra-orçamentários é feita com base numa lista de compras, ou de serviços, não 

vinculadas explicitamente a objetivos estratégicos previamente estabelecidos para a UC.  

Ao encarar o desafio de melhorar o processo de execução desses recursos extra-

orçamentários, fazendo-o mais transparente e estratégico, qualquer ação nesse sentido deve ser 

acompanhada da melhoria da qualidade dos planejamentos das UC beneficiárias, atrelando o 

uso desses recursos ao planejamento prévio da Unidade, e não o contrário, que já ocorre: a 

definição de todo o esforço gerencial da UC a partir das oportunidades de aquisições e serviços 

conferidas pelo aporte de recursos extra-orçamentários. 
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Nosso objetivo, ao propor o desenvolvimento de uma solução para o grande desafio que 

é gerenciar todos os instrumentos e recursos dos acordos e parcerias institucionais é a concepção 

de um sistema que: (1) no âmbito das UC, tencione a gestão dos recursos extra-orçamentários 

de forma integrada com um planejamento estratégico e objetivos claros de conservação; (2) no 

âmbito da COGEP, viabilize a geração de relatórios transparentes e consistentes relacionados à 

execução de recursos extra-orçamentários, por meio da sistematização e integração de 

informações de planejamento e execução de todos os acordos e parcerias. Uma representação 

esquemática da integração entre planejamento estratégico das UC, planejamento operacional 

da execução de recursos extra-orçamentários e como os dois se interligam, consta da figura 2: 

 
Figura 2: representação esquemática do ciclo de gestão de uma Unidade de Conservação, e sua 

relação com o Sistema de Gestão de Projetos e Parcerias e o Sistema de Avaliação e 

Monitoramento de UC-SAMGe. 

 
Fonte: Marina Pinheiro Kluppel. 

 

 

2.  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

O desenvolvimento da solução proposta para o problema se deu em duas camadas: uma 

camada técnica, de desenvolvimento da solução propriamente dita, e uma camada de 

comunicação e sensibilização para a solução, mais estratégica, como forma de garantir que a 
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solução proposta ganhasse adesão dentre os potenciais usuários, e fosse efetivamente absorvida 

pelo modus operandi organizacional. 

Na primeira camada, o trabalho foi conduzido através do arcabouço ferramental do 

Design Thinkink e Lean Inception, contando com a contribuição de métodos ágeis de gestão do 

trabalho na organização da execução de cada etapa do projeto de desenvolvimento. Para a 

segunda camada foi considerado o arcabouço teórico da Gestão da Mudança de Jonh Kotter, 

que prevê oito etapas para o sucesso na implementação de uma mudança organizacional, os oito 

passos da mudança. 

 

2.1 Design Thinking e Lean Inception 

O conceito de design thinking, ao longo do tempo, partiu de uma expressão unicamente 

relacionada ao processo cognitivo de atuação do designer, chegando atualmente a uma 

concepção mais abrangente, como sendo uma abordagem que leva a transformações, evolução 

e inovação, a novas formas de viver e de gerenciar negócios (Tschimmel, 2012). 

O termo “design” remete a aparência ou estética de um produto, mas o design como 

disciplina tem por objetivo máximo promover o bem-estar na vida das pessoas, identificando 

problemas e gerando soluções. De forma mais concreta, podemos definir Design Thinking 

como uma abordagem focada no ser humano que leva a soluções inovadoras para negócios e 

organizações (Vianna et al, 2012). 

O designer sabe que para identificar os reais problemas e solucioná-los de maneira mais 

efetiva, é preciso abordá-los sob diversas perspectivas e ângulos. Assim, prioriza o trabalho 

colaborativo entre equipes multidisciplinares, que trazem olhares diversificados e oferecem 

interpretações variadas sobre uma dada questão (Vianna et al, 2012). O pensamento do 

designer, o design thinking, engloba a formulação de questionamentos a partir da observação e 

apreensão do universo que permeia o problema, para a partir daí encontrar soluções inovadoras. 

No entanto, para que essa arcabouço conceitual possa ser aproveitado efetivamente nas 

corporações como uma alternativa a concepção de inovações e melhorias organizacionais, é 

importante considerar Design Thinking não só como um processo cognitivo ou uma 

mentalidade, mas também como uma caixa de ferramentas efetiva para qualquer processo de 

inovação, conectando a abordagem criativa do design com a mentalidade mais tradicional da 

gestão, baseada em planejamento e resolução analítica de problemas (Tschimmel, 2012). 
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Enquanto ferramental de proposição de soluções, Design Thinking constitui-se num 

processo. Existem diferentes métodos que descrevem suas etapas, cada qual com suas 

especificidades oriundas do contexto de criação e autoria (Tschimmel, 2012), contudo, todas 

elas compreendem basicamente três fases principais. A primeira delas é a fase de compreensão 

do problema. Nesta etapa, ocorre uma investigação profunda a respeito do problema a ser 

resolvido, partindo do pressuposto de que o que está sendo construído deve atender uma 

necessidade real de um grupo de usuários. É necessário estabelecer um processo de conexão e 

empatia com o usuário potencial, aquele para quem, em última instância, a solução está sendo 

desenhada. A segunda fase, a partir de uma melhor caracterização do problema a ser resolvido, 

consiste na geração de ideias e escolha de uma potencial solução. A terceira fase do processo 

de Design Thinking caracteriza-se pela prototipagem e o teste da solução desenvolvida.  

Para fins desse trabalho, considerou-se um processo de 3 etapas (Entendimento e 

Pesquisa, Ponto de Vista e Ideação, e Prototipagem e Teste), conhecido como o modelo do 

duplo diamante (figura 3).  

 

Figura 3: representação esquemática do modelo de duplo diamante e suas etapas, utilizado como 

referencial metodológico para o desenvolvimento da ferramenta Design Thinking, no âmbito 

da construção do Sistema de Gestão de Projetos e Parcerias do ICMBio. 

 

Fonte: Julio Oliveira. 

 

Com base nas definições de cada etapa do Design Thinking propostas por Vianna et al 

(2012), e nas explicações dos diversos modelos apresentados em Tschimmel (2012), propomos 
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a definição de cada passo do modelo de duplo diamante da seguinte forma (para uma descrição 

resumida de cada passo, ver figura 3). 

  

1. Entendimento: fase em que se desenvolve um profundo entendimento sobre o desafio, 

ou oportunidade de negócio a ser desenvolvido; 

2. Observação: fase em que é feito o confronto entre nossas suposições sobre o problema 

e a perspectiva dos usuários potenciais, ou daqueles que sentem o problema na pele. 

Ocorre a concepção de personas, representações de nosso usuário final, com quem 

devemos criar uma conexão empática, e para quem todo o trabalho de desenvolvimento 

da solução deve se voltar; 

3. Ponto de vista: fase em que se articula claramente o problema que se deseja resolver a 

partir da elaboração do ponto de vista da persona. Nesta fase refinamos nosso problema 

original, de forma a tangibilizar a real necessidade a ser atendida pela nossa proposta de 

solução; 

4. Ideação: fase em que se idealiza potenciais soluções, escolhe-se uma delas e concebe-

se o produto ou serviço a ser prestado; 

5. Prototipagem: em que se desenvolve um Produto Mínimo Viável, para apresentação ao 

usuário final e coleta de feedback; 

6. Teste: em que se definem métricas para medir a aceitação/utilidade/sucesso do produto 

ou serviço disponibilizado. A partir das informações coletadas nessa fase, decide-se por 

melhorar o produto ou serviço, ou mudar a solução proposta; 

7. Iteração: consiste na sustentação da iniciativa, por meio da investigação sistemática 

sobre a qualidade e utilidade da solução, e a realização de melhorias contínuas. 

Lean Inception, por sua vez, é um método de construção colaborativa criado por Paulo 

Caroli, que abrange uma sequência de atividades para alinhar e definir objetivos, estratégia e 

escopo de um novo produto, tendo como resultado final a construção de um Produto Mínimo 

Viável-MVP (Caroli, 2018a). O método surgiu como uma resposta a uma necessidade pessoal 

do autor para a realização de oficinas de concepção de produtos mais curtas, e integra conceitos 

de Inception e Lean Startup (Caroli, 2018b).  

O termo Inception vem da engenharia de software, e consiste numa fase de 

desenvolvimento de um produto em que são feitas as análises sobre objetivos, arquitetura e 
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planejamento do projeto. Oficinas de Inception duram entre duas a quatro semanas, e tem como 

foco o lançamento do plano de release de um produto (Caroli, 2018b).  

Já o conceito de Lean Startup traz para o arcabouço das startups a filosofia japonesa de 

gestão enxuta. De acordo com Schneider (2018), o Lean começou como uma resposta às 

práticas de gestão científica nas fábricas, que pressupunham que a eficiência seria fruto 

simplesmente de processos, regras e procedimentos estabelecidos, ou seja, do controle. 

Contudo, no atual contexto dos negócios, as coisas são muito complexas, imprevisíveis e 

dinâmicas, sendo a abordagem Lean mais adequada nesse contexto, pois ela constitui um 

sistema de gestão adaptativo, e não preditivo (Schneider, 2018).  

Lean startup é um método de desenvolvimento rápido de produtos que foca na 

receptividade do mercado e na reinvenção do modelo de negócios, a fim de atender as reais 

demandas de seus segmentos de clientes. Esse método se respalda no ciclo Construir-Medir-

Aprender, em que a fase de Construir consiste no desenvolvimento de um produto com 

condições mínimas de venda/de uso, a fase de Medir consiste no monitoramento e medição de 

indicadores de aceitação/sucesso do produto, e a fase Aprender consiste na 

adequação/reconstrução do produto a fim de melhor atender ao que pode ser apreendido na fase 

de medição (Little, 2014). Esse ciclo pode se repetir inúmeras vezes, até que se chegue num 

produto de sucesso consolidado, ou num modelo de negócios mais eficaz e rentável.  

Introduzindo conceitos de Lean Startup na prática de Inception, chegamos à Lean 

Inception, que tem como foco a elaboração de um MVP, uma versão mais simples de um 

produto, no entanto já utilizável e testável pelo usuário final (Caroli, 2018b). O Lean Inception 

confere mais agilidade no lançamento de um produto ou serviço novo no mercado, e se integra 

de maneira positiva ao processo de Design Thinking, qualificando a etapa de Prototipagem e 

Teste.  

Em resumo, Design Thinking é como nós exploramos e resolvemos problemas, Lean é 

o nosso framework para testar nossas crenças e aprender o caminho para os resultados corretos 

(Schneider, 2018). 

 

2.2 Mudanças organizacionais  

 A inovação fundamenta-se na crença da melhoria crescente. Criação, invenção ou 

descoberta são ideias novas não aplicadas (Motta, 2001). Inovar é aplicar a novidade, é o uso 

de uma descoberta ou invenção na solução criativa de problemas, provocando o 
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desenvolvimento das pessoas, organizações e comunidades. Mesmo sendo a inovação 

decorrente de necessidades coletivas, ela rompe com experiências individuais: altera crenças, 

hábitos e interesses sedimentados de indivíduos e grupos (Motta, 2001), e portanto depende da 

capacidade gerencial tanto de motivar e mobilizar recursos, quanto de superar obstáculos e 

garantir a intenção predeterminada (Kotter, 1997; Motta, 2001; Gonçalves e Campos, 2013).  

A implantação de inovações dentro das organizações está intimamente relacionada com 

processos de mudança, e como qualquer outra ação gerencial, mudar exige intenção, 

cooperação e apoio. Gerenciar a mudança é planejar, aplicar, medir e monitorar ações de gestão 

do fator humano em um projeto de mudança, ampliando as chances dos resultados esperados 

serem atingidos ou superados (Gonçalves e Campos, 2013). 

O tema Gestão de Mudanças aplica-se a toda sorte de mudanças organizacionais: 

evoluções tecnológicas, revisões de processos, crises, mudança de hábitos de consumidores, 

pressão de novos entrantes em negócios, aquisições, fusões de empresas, reestruturações 

organizacionais, dentre outras. Todas elas tem uma característica em comum: tocam nas pessoas 

e em seus paradigmas. Mudam o status quo, a maneira como as coisas são feitas e tiram as 

pessoas de sua zona de conforto (Gonçalves e Campos, 2013). 

Conduzir mudança tem a ver com gerenciar o hiato entre a percepção da realidade vivida 

e a promessa da nova ordem, é lidar com os fatores que facilitam ou inibem as novidades. 

Envolve assim, a compreensão do contexto organizacional em que se passa a mudança, bem 

como a capacidade de agir para mobilizar recursos e superar resistências (Motta, 2001).   

A Gestão da Mudança é portanto uma ação estratégica, e deve fazer parte do projeto de 

inovação ou de implantação de mudança desde seu planejamento inicial (Gonçalves e Campos, 

2013). Existem inúmeras abordagens metodológicas para concretizar a Gestão da Mudança em 

projetos (ver, por exemplo, Kotter, 1997; Badham, 2013; Gonçalves e Campos, 2013; Little, 

2014; Pinto, 2017; Bassalo, 2017). No entanto, cabe o destaque ao trabalho de Kotter (1997), 

por ter sido um dos pioneiros na concepção e consideração de um sistema de gestão no âmbito 

de mudanças organizacionais, e tendo seu modelo de gestão influenciado quase todas as 

abordagens mais recentes sobre o tema. 

Conhecido como os “oito passos da mudança bem-sucedida”, o modelo de Kotter 

abrange uma estrutura de gestão formada, como o nome já diz, por oito pontos de atenção que 

se observados de forma integrada garantem o sucesso na implantação de um projeto de mudança 
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(Kotter, 1997; Kotter e Rathgeber, 2015, 2016). De forma resumida, os oito passos 

compreendem (Kotter e Rathgeber, 2015): 

1. Demonstre a urgência: deixe claro a necessidade e urgência da mudança proposta; 

2. Reúna a equipe orientadora: assegure-se de construir um grupo de pessoas que irá 

conduzir e orientar a mudança; 

3. Desenvolva a visão da mudança e a estratégia: esclareça como o futuro será diferente 

do passado e como é possível chegar até lá; 

4. Comunique-se para ser bem entendido e apoiado: faça com que o maior número de 

pessoas compreenda e apoie a mudança; 

5. Divida responsabilidades: remova os obstáculos à mudança, facilitando a ajuda de todos 

que querem tornar a mudança realidade; 

6. Demonstre vitórias em curto prazo: divulgue e celebre os sucessos sempre que 

acontecerem, grandes ou pequenos; 

7. Não relaxe: inicie mudança após mudança até que o objetivo final se torne realidade, 

confira um ritmo constante de ações rumo ao futuro desejado; 

8. Crie uma nova cultura: reforce comportamentos aderentes à mudança proposta, até se 

tornarem fortes o suficiente para substituir antigas tradições. 

 

 

3. DESCRIÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO 

 

Este trabalho foi desenvolvido seguindo dois principais eixos de ação: um eixo técnico, 

de desenvolvimento da solução propriamente dito, para o qual foi utilizado o arcabouço 

conceitual e ferramental do Design Thinking, Lean Inception e métodos ágeis de gestão do 

trabalho, e um eixo estratégico, de sensibilização e mobilização de atores envolvidos para a 

implantação da solução em desenvolvimento, ou de gestão estratégica da mudança, para o qual 

se utilizou o modelo de oito passos da mudança, de John Kotter.  

Para fins de organização da informação, serão descritas as implementações dos dois 

eixos em separado, no entanto, na prática, eles se desenrolaram de forma concomitante e 

integrada. 
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3.1 Concebendo o Sistema de Gestão de Projetos e Parcerias 

A partir do momento em que o MBI tornou-se um curso presencial remoto, esta aluna 

identificou a oportunidade de trazer, no âmbito do Módulo Corporate Inovation, um desafio 

gerencial real de sua instituição de origem, para ser trabalhado no curso. A aluna já atuava de 

forma consultiva junto à COGEP, e estava ciente dos enormes desafios de implementação que 

esta nova Coordenação enfrentava, daí a ideia de trazer esse caso para a prática em “sala de 

aula”. Assim foi reunido um grupo de servidores diretamente envolvidos com a implementação 

da COGEP, e a concepção e desenvolvimento do Sistema de Gestão de Projetos Parcerias 

aconteceu de forma concomitante com o desenrolar do Módulo Corporate Inovation, de julho 

a setembro de 2020.  

As fases de Compreensão do Problema, Ideação e Prototipagem do Design Thinking 

foram desenvolvidas em “sala de aula” (utilizando-se do aplicativo Mural para guiar nosso 

trabalho) e por meio de oficinas de trabalho em dias diferentes das aulas do MBI (por vídeo-

chamadas via Teams). Destaca-se que a fase de Prototipagem teve o aporte contributivo da 

metodologia Lean Inception, o que resultou na concepção de uma solução gerencial, no caso o 

Sistema de Gestão, com um foco maior nas funcionalidades do produto e na descrição das 

etapas necessárias para sua construção. Ao final dessa jornada, chegamos a duas entregas claras: 

um Planner (aplicativo de gestão de trabalho em equipe suportado pela plataforma Temas) 

descrevendo as etapas de desenvolvimento do Sistema de Gestão e seus responsáveis, e um 

Produto Mínimo Viável, nosso MVP. 

Com o Produto Mínimo Viável pronto, realizamos uma “Oficina de Validação de 

Protótipo de Sistema de Gestão de Projetos e Parcerias”, com atores chave potenciais usuários 

do Sistema em desenvolvimento (parte deles já haviam sido entrevistados na fase de 

Compreensão do Problema), para coleta de feedbacks e sugestões de melhoria.  

A Oficina foi realizada de forma presencial remota, por meio da plataforma Teams, no 

dia 24 de agosto de 2020. A Oficina teve como objetivo apresentar a proposta de Sistema de 

Gestão de Projetos e Parcerias, em desenvolvimento pela Coordenação de Gestão de Projetos e 

Parcerias-COGEP, para potenciais usuários do Sistema, e atores envolvidos com sua gestão 

(representantes das Divisão de Projetos Especiais, Coordenação de Compensação Ambiental-

COCAM, Coordenação de Plano de Manejo-COMAN, entre outros). A proposta foi testar o 

quanto antes as funcionalidades já pensadas para o Sistema, a fim de entrarmos na fase de 
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desenvolvimento com a maior quantidade de subsídios possível quanto às expectativas dos 

diferentes atores envolvidos com essa ferramenta. 

Os participantes da oficina constam do quadro 2. 

 

Quadro 2: Lista de participantes da Oficina de Validação de protótipo de Sistema de Gestão de 

Projetos e Parcerias, realizada em 24/08/2020, de forma presencial remota, via plataforma 

Teams. 

Nome do participante Unidade de lotação 

Gilmar Klein Reserva Biológica Uatumã 

Maressa Girao Representando o núcleo de UC da BR 163 

Gustavo Tomizhinski Parque Nacional Itatiaia 

Fernando Repinaldo Parque Nacional Abrolhos 

Ivan Baptiston Parque Nacional Iguaçu 

Carolina Fonseca Núcleo de Gestão Integrada-NGI Fernando de Noronha 

Caio Pamplona NGI Antonina-Guaraqueçaba 

Ely Eneas de Sousa Gerência Regional 2/PB 

Felipe Rezende SAMGe 

Camila de Souza Lobo Divisão de Projetos Especiais 

Fernanda Santos Divisão de Projetos Especiais 

Tatiana Fajardo CGPLAN 

Julia Zapata COCAM 

Ana Rafaela COMAN 

André Alamino COGEP 

Carolina Campos COGEP 

Mariusz Szmuchrowski DMAG 

Leandro Souza DMAG 

Lieze Passos Ponto focal Modelagem de Processos 

Leandro Chagas Ponto focal Modelagem de Processos 

Marina Kluppel Facilitadora, líder do time 

Fonte: Marina Pinheiro Kluppel. 

 

Foi feita uma apresentação power point do Projeto de desenvolvimento de Sistema de 

Gestão, com sua metodologia, pressupostos, cronograma e resultados esperados. 

Posteriormente a isso, apresentou-se um protótipo esquemático do Sistema propriamente dito 
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(o MVP do Sistema), enfatizando a jornada de utilização do Sistema e suas funcionalidades. 

Consultas e reflexões foram permitidas e respondidas ao longo das apresentações. Após as 

apresentações, foi aberta uma sessão de coleta de feedbacks, de forma escrita, por meio da 

utilização do aplicativo Mural, em que vários participantes puderam inserir simultaneamente e 

de forma autônoma post-its digitais. Os post-its de todos deveriam ser inseridos em duas figuras, 

que encerravam quadrantes para coleta de opiniões a respeito dos seguintes itens (relacionados 

ao protótipo apresentado):  

1. Uma matriz de funcionalidades do sistema (Faz/Não faz; É/Não é); 

2. Uma matriz de feedback (O que funcionou/ O que pode ser melhorado/ Ideias/ Dúvidas). 

Após a Oficina, deu-se início a construção da Interface de Planejamento, que é o coração 

do Sistema de Gestão, e o que interliga todas as suas partes, e os trabalhos de construção de 

algumas bases de dados que alimentariam a Interface. A Interface ficou pronta em outubro 

(enquanto sistema excel), e esteve em validação pela equipe do projeto ao longo do mês de 

novembro. Como estratégia de implantação do Sistema, em dezembro será realizada Oficina de 

aplicação da Interface de Planejamento, em que participarão 35 gestores de UC beneficiárias 

de recursos extra-orçamentários. A ideia é que o evento seja um esforço de capacitação no uso 

da ferramenta como instrumento de planejamento operacional das UC, de forma vinculada aos 

recursos extra-orçamentários que cada UC detém e seus objetivos estratégicos de criação.  

Cabe informar que em paralelo ao desenvolvimento do Sistema propriamente dito, está 

em curso a modelagem de todos os processos relacionados às atribuições da COGEP, incluindo 

os diferentes fluxos envolvidos em cada acordo e parceria. Este esforço de modelagem é 

fundamental para compreendermos as especificidades de cada instrumento, os pontos em 

comum, e de que forma poderemos construir uma jornada do usuário do Sistema que atenda as 

exigências dos diversos acordos, mas seja o menos trabalhosa possível para nossas personas – 

os usuários finais do Sistema. 

  

3.2 Gestão estratégica da mudança  

Assim que o grupo de servidores toparam desenvolver uma solução gerencial no âmbito 

do MBI, em parceria com a aluna efetivamente matriculada no curso, foi apresentada a proposta 

à Coordenadora Geral a qual se vincula a COGEP, e ela abraçou imediatamente a ideia. Foi 

apresentada a necessidade de uma abordagem estratégica na implantação da mudança que se 

impõe com a adoção do Sistema de Gestão, para garantir que o projeto de construção do mesmo 
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fosse acolhido pelas instâncias decisórias institucionais e pelos potenciais usuários do Sistema.  

Assim, o processo de gestão da mudança de John Kotter foi aplicado como segue: 

 

3.2.1 Demonstre a urgência 

Para o grupo diretamente envolvido com a implantação do Sistema, e a Coordenadora 

Geral de Planejamento Operacional e Orçamento-CGPLAN a urgência era tão explícita no dia 

a dia do trabalho que não foi necessário nenhum esforço de convencimento. A necessidade de 

mudança na gestão dos acordos e parcerias já havia sido percebida pela Direção do ICMBio 

anteriormente a esse trabalho, pois dessa percepção decorreu a própria criação da COGEP. 

Tendo em vista que a ideia e a concepção do Sistema de Gestão se deu pela equipe mais 

diretamente afetada com o desafio gerencial tratado, e a Direção também sofre com a falta de 

sistematização das informações oriundas da execução de recursos extra-orçamentários, o 

sentido de urgência foi desenhado para demonstrar tecnicamente a necessidade de uma 

intervenção imediata, quando da apresentação da proposta para instâncias de fora do ICMBio 

(como os doadores e parceiros que aportam os recursos de que estamos falando; e as agências 

executoras, organizações privadas sem fins lucrativos que operacionalizam a utilização dos 

recursos financeiros pelas diversas unidades de conservação do ICMBio). 

 

3.2.2 Reúna a equipe orientadora 

A equipe de condução do projeto foi composta por: dois servidores lotados na COGEP, 

dois servidores lotados na Divisão de Monitoramento e Avaliação de Gestão de Unidades de 

Conservação - DMAG (Divisão responsável pela aplicação e análise crítica do SAMGe, sistema 

de avaliação de efetividade de UC mencionado anteriormente. A DMAG está inserida na 

COGEP), uma servidora gestora de UC, atuando na co-facilitação dos momentos de trabalho 

em grupo, e esta aluna, que atua como facilitadora e liderança da equipe do projeto. Na fase de 

prototipagem e desenvolvimento do Sistema, agregou-se ao time o servidor que concebeu e 

desenvolveu o SAMGe, para a construção do que chamaríamos de Interface de Planejamento, 

coração do nosso Sistema e o primeiro passo para o todo acontecer.  

Além dessa equipe, a Coordenadora Geral da CGPLAN atuou de forma muito próxima 

ao grupo, garantindo a comunicação com setores externos ao time e viabilizando o caminho 

para todos os passos acontecerem. Ela foi fundamental para garantirmos a migração do servidor 
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que desenvolveu a Interface de Planejamento para o time (ele é lotado em uma UC no Sul do 

Brasil). 

 

3.2.3 Desenvolva a visão da mudança e a estratégia 

Essa etapa do trabalho de gestão da mudança foi diretamente subsidiada pelas 

metodologias Design Thinking, Lean Inception e métodos ágeis de gestão do trabalho, 

considerando que por meio desse ferramental foi concebida a visão do nosso projeto de 

mudança, o sistema que queríamos implantar, e o passo a passo para chegarmos onde queríamos 

chegar.  

 

3.2.4 Comunique-se para ser entendido a apoiado 

Caracterizamos as partes interessadas no projeto em três grandes grupos (figura 4), e 

modelamos a comunicação com cada um, de acordo com seu papel no projeto:  

a) Instância decisória, composta pela Coordenadora Gral da CGPLAN, o Diretor de 

Planejamento, Administração e Logística-DIPLAN (a qual a CGPLAN é vinculada) e o 

Comitê Gestor do ICMBio (composto pelo Presidente e Diretores). Apesar do Comitê 

Gestor ser a esfera mais alta de um ponto de vista hierárquico, a DIPLAN detém bastante 

autonomia para decidir no âmbito desse projeto, e a CGPLAN mantem, por sua vez, 

relativa autonomia para viabilizar a implantação da COGEP, o que pressupõe bastante 

autonomia para a concepção e implantação do Sistema de Gestão. Incluímos contudo o 

Comitê Gestor na instância decisória pois o Presidente do ICMBio tem papel 

fundamental na governança dos diversos acordos e parcerias que o ICMBio mantem, 

tendo em vista que ele é a figura legal que responde pelo Instituto nos diversos 

instrumentos de parceria firmadas pelo Órgão. Entendemos que a Presidência (e 

portanto Comitê Gestor) é ator chave na apresentação do Sistema para os parceiros, 

doadores e agências que viabilizam a execução financeira dos diversos instrumentos. A 

comunicação com a Coordenadora Geral se deu por meio de um canal de feedback direto 

e ágil, ao passo do desenvolvimento do projeto. Com o Diretor da DIPLAN, a 

comunicação se deu por meio de uma apresentação do projeto, evidenciando-se os 

benefícios que o Sistema trará na integração e fornecimento de informações 

sistematizadas para tomada de decisão. Para o Comitê Gestor, a comunicação se dará 

ao final do primeiro ciclo de utilização do Sistema, no início do ano que vem, para 
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ciência e apresentação institucional às agencias executoras e parceiros e doadores 

(ambos da Instância executora). Aqui cabe ressaltar que o atual Presidente do ICMBio 

é o Diretor da DIPLAN à época da apresentação do projeto à DIPLAN. Não será 

necessário a aprovação do mesmo, tendo em vista que ele já conhece e aprova o projeto. 

b) Instância apoiadora, composta por atores também inseridos na governança dos diversos 

acordos e parcerias, mas de forma mais consultiva que decisória. As organizações dessa 

instância, ao se tornarem apoiadoras do Sistema, podem desempenhar pressão na 

Instância decisória e na Instância executora, para adesão ao Sistema. A comunicação 

com essa instância se foca nas vantagens do sistema para tornar os dados de execução 

financeira mais transparentes e integrados, permitindo uma melhor tomada de decisão. 

c) Instância executora, composta pelas partes que operarão o Sistema de gestão quando de 

sua implantação e os doadores, ou seja, partes diretamente afetadas pela mudança 

proposta. Para essa instância, tem se disponibilizado um esforço considerável para uma 

comunicação formativa. Essa instância forneceu grande parte dos subsídios para o 

entendimento do desafio e escolha das funcionalidades do Sistema (os gestores de 

unidades de conservação formam uma de nossas Personas), portanto, a comunicação 

para essa instância tem dado especial atenção aos aspectos de melhoria que o Sistema 

trará no dia a dia da gestão e execução dos acordos e parcerias. A “Oficina de Validação 

de Protótipo de Sistema de Gestão de Projetos e Parcerias” foi parte do esforço de 

comunicação para essa instância, especificamente aos gestores de UC. Também está 

prevista uma oficina de aplicação da Interface de Planejamento para dezembro desse 

ano, com o intuito de apresentar a primeira versão do Sistema para o mesmo público 

alvo e realmente experimentar, pela primeira vez, a utilização do Sistema pelos gestores 

de UC. 
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Figura 4: representação esquemática das partes interessadas na implantação do Sistema de 

Gestão de Projetos e Parcerias do ICMBio, e os objetivos de comunicação para cada parte. 

 
 
Fonte: Marina Pinheiro Kluppel. 

 

 

3.2.5 Divida as responsabilidades 

As responsabilidades foram claramente definidas quando da composição da equipe do 

projeto. O papel da Coordenadora Geral da CGPLAN é o mais distinto do resto da equipe, pois 

ela não tem participação direta na concepção e construção do Sistema, mas exerce uma função 

estratégica de viabilização política-institucional para que o Sistema seja desenvolvido.  

O papel desta aluna consiste num papel mais agregador da equipe, conferindo o ritmo 

ao grupo, tendo em vista que o trabalho se desenvolve no âmbito do MBI, devendo o grupo 

respeitar o cronograma e prazos do curso. Além disso, desempenha o papel de alertar a 

Coordenadora Geral dos aspectos comunicacionais, necessidades de novas competências e 

tempo para execução das etapas, e foi responsável por apresentar o projeto ao Diretor da 

DIPLAN e organizar e facilitar a “Oficina de Validação de Protótipo de Sistema de Gestão de 

Projetos e Parcerias”.  
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Os servidores da DMAG tem o papel de integrar as bases de dados existentes no ICMBio 

com o Sistema de Gestão, e modelar e operacionalizar a integração do SAMGe com o Sistema 

de Gestão. Além deles, o novo servidor que se integrou à equipe após a elaboração do Produto 

Mínimo Viável tem a responsabilidade de conceber a Interface de Planejamento que será a base 

de todo o Sistema. 

Os servidores da COGEP que compõem o time tem a responsabilidade de serem 

guardiões das funcionalidades imprescindíveis ao Sistema. Como eles são a parte mais 

diretamente afetada pelo desafio gerencial desta nova Coordenação, eles tem particular clareza 

do que o Sistema precisa atender. São eles que trazem ao desenvolvimento do sistema uma 

visão de usuário (pelo mesmo parte dos usuários), e os mesmos serão responsáveis pela 

preservação do processo em vias de ser concebido, a jornada de utilização do Sistema. 

Por fim, considerando a experiência de gestão de unidades de conservação que quase 

todos da equipe detém, todos contribuem tecnicamente com os passos construtivos da 

metodologia empregada nesse trabalho. 

 

3.2.6 Demonstre vitórias em curto prazo 

As etapas alcançadas ao longo do projeto tem sido reconhecidas e celebradas. Demos 

destaque à aprovação da proposta de Sistema pelo Diretor da DIPLAN; a realização da Oficina 

de Validação de Protótipo e aprovação do MVP pelos participantes; e a finalização de uma 

primeira versão da Interface de Planejamento (em fase de validação pelo restante da equipe do 

projeto). A apresentação do pitch do presente projeto no âmbito do MBI, e a recepção calorosa 

recebida pelos outros alunos e integrantes da banca de avaliação também foi reconhecida como 

uma importante etapa do projeto. 

 

3.2.7 Não relaxe 

Esse necessário passo no sucesso de um projeto de mudança tem sido em parte 

promovido pelo próprio MBI. Ao nos ajustarmos ao cronograma do curso e às entregas 

obrigatórias, o projeto tem se desenrolado a um ritmo constante e intenso. Ressalto que a etapa 

de capacitação prevista para dezembro, em que se espera o preenchimento, pela primeira vez, 

da Interface de Planejamento por gestores de UC, também impôs um ritmo de desenvolvimento 

sustentado no sentido de garantirmos a prontidão da equipe e do Sistema pra essa importante 

etapa do projeto. O prazo é irredutível, por questões de encerramento de ano fiscal. 
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3.2.8 Crie uma nova cultura 

Como o projeto não acabou, consideramos que essa etapa será efetivamente 

empreendida após a aplicação da Interface de Planejamento. A ideia é melhorarmos de forma 

consistente o Sistema de gestão, a cada ciclo anual de planejamento e utilização da ferramenta, 

e adotarmos o Sistema de forma definitiva, como ferramenta de gestão das UC, 

independentemente das fontes de recursos da unidade. 

 

4. RESULTADOS ALCANÇADOS 
 

4.1 Desenvolvimento da solução por meio do Design Thinking e Lean Inception 

4.1.1 Entendimento e pesquisa 

Seguindo a metodologia de Design Thinking, o desenvolvimento da solução 

apresentado nesse trabalho desenrolou-se de uma concepção mais abrangente do desafio 

gerencial para um afunilamento e descrição mais específica de vários problemas que juntos 

constituem o todo do desafio gerencial da COGEP.  

O desafio inicial foi descrito como sendo a “dificuldade de monitorar a execução físico-

financeira dos diversos instrumentos de recursos extra-orçamentários”. A partir desse 

entendimento, confrontamos nossas certezas, dúvidas e suposições com entrevistas realizadas 

com 12 atores que hoje são usuários de diferentes acordos e parcerias que o ICMBio detém com 

entes externos. A ideia era captar os mais variados pontos de vista sobre o assunto, desde a 

visão do gestor de unidade de conservação que lida com diferentes instrumentos de parceira, 

até o servidor da nova COGEP, que deve ser o intermediário entre os gestores de unidades de 

conservação, a Direção do ICMBio e os diferentes parceiros externos. 

A partir das entrevistas, chegou-se cedo à compreensão que existiam duas personas mais 

diretamente afetadas com o problema de gestão de projetos e parcerias: o colaborador que 

integra essa nova COGEP e é o agente coordenador desses projetos e parcerias, o os chefes das 

unidades de conservação que precisam lidar com essas fontes de recursos, seus diversos 

instrumentos, procedimentos, modelos de governança e exigências burocráticas (além, 

obviamente, do trabalho de gestão em si, de garantir a execução dos planos e metas de cada 

fonte de recursos). Chegamos então à elaboração de dois Mapas de Empatia, e a concepção do 
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problema de acordo com a perspectiva dessas duas personas, dando início à próxima fase do 

trabalho de desenvolvimento da solução.  

 

4.1.2 Ponto de Vista e Ideação 

A partir das duas perspectivas, foi possível definir melhor o problema gerencial a ser 

enfrentado nas etapas subsequentes do trabalho, elaborando-se duas questões “como podemos”. 

O quadro 3 sintetiza o ponto de partida da fase de Ponto de Vista e Ideação: 

 

Quadro 3: Perspectiva e questão “como podemos” das duas personas utilizadas no 

desenvolvimento do Sistema de Gestão de Projetos e Parcerias do ICMBio. 

PERSONA Para o colaborador da COGEP; Para o Chefe de UC; 

PERSPECTIVA que precisa mostrar os resultados 

relacionados à utilização de 

recursos de projetos/acordos, tem 

muita dificuldade em obter 

informações a respeito da execução 

por causa da falta de 

sistematização dos mecanismos de 

monitoria e prestação de contas 

dos diversos projetos/acordos; 

que precisa fazer o 

acompanhamento da execução do 

projeto/acordo, perde muito tempo 

tentando viabilizar a execução por 

conta da falta de clareza de 

procedimentos e problemas de 

comunicação e apoio das outras 

instâncias da sede; 

COMO 

PODEMOS? 

como podemos superar a falta da 

sistematização dos mecanismos de 

monitoria e prestação de contas 

dos diversos projetos/acordos, de 

forma que possibilite mostrarmos 

os resultados relacionados à 

utilização de recursos extra-

orçamentários? 

como podemos melhorar a clareza 

nos procedimentos e a 

comunicação, de modo que o chefe 

de UC possa perder menos tempo 

tentando viabilizar a execução e ter 

mais tempo para o monitoramento? 

Fonte: Marina Pinheiro Kluppel. 

  

Não foram elaboradas as jornadas das duas personas, pois estas são tão diversas quanto 

são diversos os instrumentos de parcerias e acordos existentes no ICMBio. Ponderou-se que 
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seria muito tempo utilizado na explicitação de jornadas que já se conheciam tacitamente, pelo 

envolvimento dos participantes do grupo com a temática trabalhada. 

A fase de geração de ideias para colocarmos em prática os “como podemos”, gerou 27 

possibilidades, algumas delas relacionadas umas com as outras. A escolha final da solução a 

ser trabalhada pelo grupo se deu a partir da inserção de cada ideia numa Matriz de Prioridades, 

em que se ponderou a facilidade de implementação da ideia e a geração de valor que cada uma 

delas conferia ao usuário. Assim, foi escolhida a ideia “desenvolver um sistema interno de 

acompanhamento de projetos e parcerias”.  

O exercício de priorização das ideias de solução para nossas personas gerou também o 

entendimento de que certas ações são aplicáveis desde já pela COGEP, sem a necessidade de 

maiores análises e/ou processos de desenvolvimento. É o caso de “mapear os processos de 

gestão de todos os projetos, para padronização de documentos e definição de papéis”, e 

“utilizar o SAMGe como fonte de indicadores para inferir resultados de aplicação dos recursos 

extra-orçamentários nas UC contempladas”. A primeira foi iniciada no mês de agosto, por 

equipe especialista em modelagem de processos, e a segunda foi incorporada como uma 

funcionalidade do sistema que seria desenvolvido nas próximas etapas do trabalho. Outras 

ações relacionadas às ideias surgidas neste trabalho estão em curso pela equipe da COGEP, de 

forma paralela ao desenvolvimento do Sistema de Gestão de Projetos e Parcerias.  

Tendo decidido qual seria a solução a ser desenvolvida, entramos na fase de 

Prototipagem e Teste, introduzindo, de forma complementar à metodologia Design Thinking, 

a metodologia de Lean Inception.   

 

4.1.3 Prototipagem e Teste 

Esta fase teve início na concepção de uma visão para nossa solução, a Visão do Produto, 

e resultou na criação de um Produto Mínimo Viável-MVP, para apresentação aos potenciais 

usuários e acolhimento de feedbacks. A Visão do Produto partiu da seguinte assertiva: 

“Para os gestores de UC e servidores da COGEP, que tem dificuldade de monitorar e 

prestar contas dos projetos e parcerias, o sistema interno de acompanhamento de projetos e 

parcerias é uma ferramenta que possibilita a integração de informações de execução física 

financeira entre diferentes áreas do ICMBio e diferentes projetos e parcerias. Diferentemente 

da realidade atual do monitoramento da execução dos projetos e parcerias, o nosso produto 

ampliará a capacidade e reduzirá o tempo de coleta e gestão de informações dos projetos e 
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parcerias; subsidiará uma tomada de decisão mais eficiente e propiciará maior transparência 

na execução dos recursos.” 

Por ser bastante longa, para fins de apresentação do projeto de forma mais assertiva, 

sintetizamos a visão de nosso produto da seguinte forma:  

“O Sistema de Gestão de Projetos e Parcerias é uma ferramenta que irá melhorar a 

clareza nos procedimentos, a comunicação entre as partes e superará a falta de sistematização 

dos mecanismos de monitoria e prestação de contas dos diversos projetos/acordos”. 

O trabalho seguiu com a construção da matriz “É, não é/ Faz, não faz”, em que ficou 

explícita nossa preocupação em atender algumas sugestões e expectativas já externadas pelos 

entrevistados da fase inicial do trabalho. O Sistema deveria ser algo integrado com outros 

sistemas institucionais, de simples preenchimento, e que não encarecesse o gestor com mais 

uma atividade morosa para encaixar em sua já atribulada rotina gerencial. Não se constituiria 

num mecanismo de tomada de decisão, mas que auxiliasse o gestor nessa tomada de decisão. E 

deveria atender a necessidade de geração de relatórios de execução, em qualquer tempo.  

Em que pese o esforço de sintetização da Visão do Produto, consideramos que a Visão 

inicial continha os pré-requisitos de nosso Sistema, e assim, na fase de descrição dos Objetivos 

do Produto, resgatamos os seguintes componentes da visão original: (1) ampliar a capacidade 

e reduzir o tempo de coleta e gestão de informações; (2) subsidiar uma tomada de decisão mais 

eficiente; e (3) propiciar maior transparência na execução dos recursos.  

As Jornadas dos Usuários (TO BE)  foram descritas a partir do ciclo de gestão concebido 

concomitantemente ao desenvolvimento do presente Sistema (disposto na figura 2 acima). 

Entendemos que o Sistema não é um fim em si mesmo, está completamente integrado a 

processos consolidados, processos em construção, e uma lógica de gestão que deve tensionar o 

gestor que executa os recursos extra-orçamentários a alinhar esses recursos com a estratégica 

da UC. As Jornadas foram o ponto de partida para o Brainstorm, Revisão Técnica, de Negócio 

e Valor, e Sequenciamento das Funcionalidades do Sistema. Por fim, chegamos no nosso MVP, 

com estabelecimento das seguintes métricas para validação de nossas hipóteses de negócio: (1) 

“tempo dedicado ao preenchimento de relatórios de monitoramento da execução de parcerias 

e acordos (quanto menor, melhor); e (2) capacidade de elaboração de painéis dinâmicos 

relacionados à utilização de recursos extra-orçamentários”. 

Nesse ponto do trabalho percebeu-se a necessidade de inserção, na equipe do projeto, 

de um servidor que já havia trabalhado na concepção e desenvolvimento do SAMGe, tendo em 
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vista a necessária integração de nosso novo Sistema com esse sistema já consolidado e em uso 

na casa. O servidor então foi apresentado ao projeto e aceitou imediatamente compor o time. A 

partir do nosso MVP, ele iniciou o desenvolvimento do que passamos a chamar Interface de 

Planejamento que importa todas as informações sobre objetivos estratégicos, ações de manejo, 

valores de conservação e desafios territoriais (ou seja, o contexto interno e externo da UC, e 

seus objetivos de criação) para o lócus em que essas diretrizes estratégicas se alinharão com 

objetivos táticos, operacionais e metas da UC. A Interface também se integra com as bases de 

dados sobre recursos orçamentários e extra-orçamentários existentes no ICMBio (a base de 

dados sobre recursos de projetos e parcerias está em desenvolvimento de forma concomitante 

ao desenvolvimento da Interface de Planejamento). 

A Jornada do usuário do Sistema de Gestão e nosso MVP foram apresentados e testados 

numa Oficina de Validação. A coleta de feedback proporcionada na Oficina resultou na 

constatação de que havia bastante congruência entre as expectativas iniciais dos futuros 

usuários do Sistema e a proposta apresentada nessa etapa do projeto de desenvolvimento. Das 

37 sugestões inseridas na Matriz “Faz, não faz/ É, não é”, 33 correspondem integralmente com 

o que está previsto no Sistema, e quatro correspondem parcialmente às funcionalidades do 

Sistema. Além disso, das sete sugestões de melhoria apresentadas na Matriz de feedback, três 

o Sistema já iria fazer, e as outras foram consideradas tecnicamente viáveis de serem incluídas 

no desenvolvimento da primeira versão do Sistema. Nosso primeiro teste de MVP concluiu por 

sua aprovação. 

Está prevista uma etapa de apresentação e preenchimento da Interface de Planejamento 

por 35 gestores de UC beneficiárias de recursos extra-orçamentários, a acontecer na primeira 

quinzena de dezembro. Essa etapa dará início a um primeiro ciclo de gestão de recursos extra-

orçamentários por meio do nosso Sistema de Gestão de Projetos e Parcerias. A equipe do projeto 

considera que esse evento é um momento formativo, que não só objetiva treinar as pessoas no 

uso do Sistema, mas também conscientizá-las da lógica de gestão por trás da concepção do 

Sistema. Ao tempo em que este trabalho está sendo escrito, uma primeira versão da Interface 

de Planejamento está em validação pela equipe do Projeto, a fim de ser apresentada com uma 

menor quantidade possível de erros no momento de preenchimento pelos gestores de UC, em 

dezembro. 
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4.2 Organizando o trabalho 

O grupo chegou a elaborar uma planilha de acompanhamento das etapas do trabalho 

(correspondente à sequência de funcionalidades descritas para o desenvolvimento do Sistema), 

utilizando-se o aplicativo Planner, disponível na Plataforma Teams. Um dos servidores lotados 

na DMAG que compõe o time está acompanhando mais de perto a execução de cada etapa, 

considerando que ele é que tem a visão global de todos os sistemas e bases de dados que se 

interligarão na versão final do Sistema. O grupo se reúne regularmente para diálogos sobre 

avanços e tomadas de decisão, e vem conseguindo manter os prazos definidos para cada etapa 

conforme planejados. O grupo mantem-se bastante atento às mudanças necessárias aos sistemas 

e bases de dados, e ao contexto institucional e seus impactos ao projeto.  

 

4.3 A Gestão da Mudança no âmbito do projeto de desenvolvimento do Sistema de Gestão 

de Projetos e Parcerias 

Ao longo do desenvolvimento do projeto, algumas situações inesperadas se 

apresentaram, as quais exigiram flexibilidade e persistência por parte da equipe envolvida. A 

Presidência e a Diretoria da DIPLAN foram substituídas no decorrer do projeto, e o 

Coordenador da COGEP, integrante do time do projeto, foi impedido de assumir formalmente 

a função, por motivos políticos. O elo entre essas duas instâncias, a Coordenadora Geral de 

Planejamento Operacional e Orçamento se manteve, e sustentou a continuidade do Projeto pelo 

sistemático empoderamento do servidor da COGEP que não chegou a ser nomeado 

formalmente coordenador perante a equipe da Coordenação (ele é considerado, antes de mais 

nada, o Gerente do Projeto), e a persistente apresentação e defesa do Projeto junto ao novo 

Diretor da DIPLAN (o Diretor à época do início do Projeto assumiu a Presidência do ICMBio, 

o que foi positivo).  

É necessário ressaltar também que este Projeto já teve início num contexto de déficit de 

gestão da mudança na implantação da COGEP. Como mencionado anteriormente, os diversos 

projetos e parcerias eram administrados, até o ano passado, de forma pulverizada entre as 

diversas Diretorias institucionais, e cada uma delas tinha uma equipe específica para fazer isso. 

Quando a Direção decidiu pela criação de um único lugar pra a gestão centralizada das 

parcerias, a decisão não foi acompanhada de diálogos ou sensibilização interna, simplesmente 

se publicou o ato, e as pessoas que compunham aquelas equipes foram convidadas a compor a 

nova COGEP. Algumas pessoas, como era de se esperar, simplesmente não aceitaram a 
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mudança proposta e permaneceram em suas Diretorias de origem. A COGEP foi então criada 

com deficiência de pessoas e nenhuma campanha de sensibilização interna sobre suas 

vantagens, resultados esperados ou senso de urgência explicitado, embora sabido tacitamente 

por todos os atores envolvidos com o processo. Avaliamos que é justamente esse senso de 

urgência tão impregnado nas partes diretamente envolvidas (inclusive na alta Direção) que está 

garantindo a continuidade do Projeto, apesar do contexto apresentado. 

Decidiu-se como principal ferramenta de sensibilização ao uso do Sistema a escuta 

efetiva de seus futuros usuários de forma concomitante ao desenvolvimento do mesmo. 

Avaliamos que a realização de eventos de colaboração real e em grupo, como as entrevistas na 

fase inicial da caracterização de nosso desafio, a oficina de validação de MVP e o curso de 

aplicação da Interface de Planejamento a ser realizada em dezembro consistirão nas nossas 

principais ferramentas para garantir a adesão dos gestores de UC ao Sistema de Gestão de 

Projetos e Parcerias. Nosso pressuposto é que as pessoas não se comprometem com o que não 

compreendem. Assim, nosso esforço de escutar as demandas, e explicar e contextualizar o 

Sistema é nosso principal esforço comunicacional nesse Projeto. 

 

5. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Considerando certa experiência anterior na implantação de projetos de mudança no 

ICMBio, entendemos que alguns aprendizados ao longo do desenvolvimento do presente 

trabalho valem o registro, pois reforçam conclusões já adquiridas nas experiências prévias.  

Em primeiro lugar, a importância de um elo técnico gerencial entre a equipe executora 

de um projeto de mudança de escala organizacional e a alta Direção do ICMBio, que é quem 

garante efetivamente a implantação de uma mudança nessa escala. Esse elo seria uma gerência 

intermediária, entre técnicos e dirigentes, que tem como premissa o patrocínio executivo ao 

projeto, mas não detém todos os poderes para a tomada de decisão. No nosso caso, essa função 

cabe a um Coordenador Geral. É importantíssimo a participação de um Coordenador Geral no 

apoio interno a um projeto de mudança, tendo em vista que esta função geralmente é ocupada 

por um servidor de reconhecida experiência profissional, que portanto conhece visceralmente 

nossos desafios gerenciais, e ao mesmo tempo detém acesso privilegiado à Direção 

institucional. Esse é o elo que pode garantir a continuidade de um projeto, em caso de mudanças 

políticas, comuns no serviço público. 
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Importante destacar também a necessária explicitação do sentido de urgência, o que por 

si só já pode mitigar grande parte da resistência a um projeto de mudança. Ineficiência e falta 

de transparência administrativas são motivos de constrangimento no serviço público. Assim, 

qualquer projeto que se proponha a mitigar tais realidades tem chances de obtenção de apoio 

interno e externo.  

Sobre a escolha metodológica, é importante frisar que dentro de nossa cultura 

organizacional está como um valor a participação na tomada de decisão. Desta forma, 

avaliamos que o uso de ferramentas colaborativas como Design Thinking na concepção de 

soluções organizacionais é uma estratégia aderente a nossa cultura organizacional e portanto 

bastante eficaz na propositura de melhorias institucionais. 
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