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RESUMO

Este trabalho apresenta os resultados de uma atuação prática de facilitação interna
para o desenvolvimento de um modelo de gestão estratégica para a Floresta
Nacional de Ipanema/ICMBio, contribuindo para sua gestão com foco nos
resultados.
Apropriando-se da metodologia preconizada pelo Balanced Scorecard (BSC),
adaptado pelo NEXUCs e pela lógica do Modelo de Excelência em Gestão Pública,
foi realizada uma análise estratégica da Unidade e elaborado seu Mapa Estratégico,
com definição dos objetivos estratégicos nas dimensões sociedade / ambiente,
usuários / beneficiários, processos internos, aprendizado/inovações

e recursos

necessários para o cumprimento de sua Visão de Futuro num horizonte de 5 anos.
Para a definição dos objetivos estratégicos a serem desdobrados, com metas para o
biênio 2013-2014 o presente trabalho baseou-se nos resultados da avaliação da
Floresta Nacional de Ipanema, no contexto interno – pontos fortes e pontos fracos e
externo – ameaças e oportunidades, e suas interações, com os indicativos dos
cenários mais vulneráveis que devem ser mitigados e dos cenários mais benéficos
que devem ser potencializados.
Nesse contexto foram elaboradas as estratégias a serem perseguidas pela Floresta
Nacional, despertado a reflexão da equipe da UC sobre a necessidade de conversão
da estratégia em processo contínuo e na transformação da estratégia em tarefa de
todos os envolvidos na gestão.
Palavras chaves: Gestão Estratégica, Missão, Visão de Futuro, Mapa Estratégico,
Objetivos Estratégicos, Balanced Scorecard (BSC).
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1.
INTRODUÇÃO
1.1. Floresta Nacional de Ipanema – em busca de um modelo de excelência
em gestão.
O presente trabalho pretende elaborar e implantar um sistema de Gestão
Estratégica para a Floresta Nacional de Ipanema, de modo a acrescentar novos
elementos de reflexão e ação sistemática e continuada, buscando avaliar o cenário
atual, propor projetos de mudanças estratégicas e o gerenciamento passo-a-passo
de sua implementação, de forma a gerir a Unidade, com foco em ações
estratégicas em todas suas áreas temáticas. Para que a Floresta Nacional de
Ipanema possa atuar com uma Gestão Estratégica foram apurados todos seus
processos e sua real situação, de modo a habituar seus servidores e colaboradores
a desenvolverem ações corretivas constantes, focando seus objetivos e metas e
desenvolvendo estratégias para o cumprimento de sua missão e crescimento,
buscando ser referência em Gestão para Resultados.
1.2

Unidade de Aplicação
A Unidade de aplicação do projeto prático para conclusão do Ciclo de Formação

em Gestão para Resultados do ICMBio é a Floresta Nacional de Ipanema (Flona).
A Floresta Nacional de Ipanema criada através do Decreto Federal Nº
530/1992, com seus 5.070 hectares, abrange áreas dos municípios de Iperó,
Araçoiaba da Serra e Capela do Alto, e encontra-se em uma zona de transição
Mata Atlântica – Cerrado. É detentora de uma biodiversidade regional única, com
uma alta diversidade florística, que possibilita o desenvolvimento de uma fauna
diversificada, composta por mais de 450 espécies, sendo 340 aves, 65 mamíferos,
25 répteis, 23 anfíbios e 31 peixes.
A Flona também guarda testemunhos da história, com sítios históricos
arqueológicos anteriores à chegada dos colonizadores, que estão protegidos pela
mata densa existente no Morro Araçoiaba, este um fenômeno geológico, de
formação vulcânica, com grande diversidade mineral, sendo a magnetita o minério
predominante e utilizado para a fabricação de ferro na Real Fábrica de Ferro São
João de Ipanema, criada por D. João VI, em 1810, mas conhecida desde o século
XVI, quando a expedição de Afonso Sardinha e seu filho resultou na construção de
duas forjas, em 1597, reconhecidas pela Associação Mundial de Produtores de Aço
como a primeira tentativa de fabricação de ferro em solo americano.
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Aberta ao público desde 1998 as atividades de visitação realizadas na Flona de
Ipanema têm nos fatos históricos seu principal eixo temático, e normalmente são
associadas às visitas aos monumentos do Sítio Histórico. Essas atividades são
complementadas com percursos de caminhadas em trilhas naturais, sobretudo na
Mata Atlântica, e de recreação na área de lazer, onde podem ser encontrados
quiosques, playground e um circuito de arvorismo.
A Unidade de Conservação está organizada na lógica de Áreas Temáticas e os
processos têm percurso transversal às mesmas, como pode ser visto na Figura 1.
Organograma da Floresta Nacional de Ipanema.
Os principais produtos e serviços oferecidos pela Unidade são:


Visitação no Sítio Histórico;



Centro de Memória;



Área de Lazer;



Arvorismo;



Trilhas Ecológicas em área de Mata Atlântica e Cerrado;



Circuitos de mountain bike e caminhada;



Mirantes e áreas de contemplação da natureza;



Apoio logístico e disponibilização de infraestrutura para realização de cursos

da ACADEBio, em cumprimento ao PAC;


Realização de vistorias técnicas na Zona de Amortecimento - ZA da UC e

Laudos Técnicos Ambientais;


Realização de ações fiscalizatórias na UC e sua ZA;



Locação de espaços para realização de vídeos clipe e comerciais;



Comercialização de mudas e sementes de espécies florestais;



Comercialização de produtos madeireiros e não madeireiros;



Cursos de capacitação para geração de renda para comunidades do entorno

da UC;


Apoio ao visitante está em curso licitação para concessão de restaurante /

lanchonete;


Disponibilidade da UC para estudantes e pesquisadores, para a realização

de pesquisas científicas, sobretudo nas linhas temáticas de interesse da Flona;


Disponibilização de trilhas e espaços para a realização de eventos culturais

e esportivos, como ciclismo, trecking, mountain bike, etc;
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Disponibilização de áreas para cumprimento de TCRA (Termo de

Compromisso de Recuperação Ambiental) aplicados pelo Órgão Ambiental
Estadual.

Os principais processos finalísticos mapeados da UC são:


Promoção da proteção dos remanescentes florestais nativos, mediante

programas de conservação com ênfase na floresta estacional semidecidual e as
espécies vulneráveis e as ameaçadas de extinção;


Promoção da proteção de espécies da fauna silvestre nativa, mediante

programas de conservação com ênfase nas raras, endêmicas e ameaçadas de
extinção, cujas áreas de refúgio estão particularmente escassas e fragmentadas na
região;


Recuperação de áreas e ecossistemas degradados;



Proteção dos recursos hídricos, garantindo a qualidade e quantidade das

águas;


Produção de sementes e mudas de espécies florestais, ornamentais e

medicinais, com ênfase às nativas;


Promoção do uso sustentável e geração de modelos de exploração

florestal e faunísticos;


Viabilização da pesquisa científica voltada à conservação e utilização dos

recursos naturais;


Proteção dos sítios históricos e culturais para pesquisa científica e

visitação;


Promoção da regeneração natural da zona de recuperação, visando o

restabelecimento da vegetação nativa;


Promoção, incentivo e apoio da pesquisa científica voltada à conservação e

utilização sustentável dos recursos naturais da Unidade e de seu entorno;


Difusão de técnicas e métodos gerados a partir de pesquisas científicas;



Fiscalização e Monitoramento Ambiental da Unidade e de seu entorno;



Realização de atividades de educação e interpretação ambiental, visitação

e recreação em contato com a natureza.

Os principais processos de apoio da Floresta Nacional estão concentrados na
Área Temática da Administração, que dão suporte às demais áreas finalísticas
10

como a Proteção, Planejamento, Uso Público, Sócio Ambiental e Conservação da
Biodiversidade.
O quadro de pessoal da Unidade é composta por 29 servidores e 21
funcionários terceirizados, que estão vinculados às diversas áreas.
Dada a grande interação da Unidade com a sociedade, usuários, clientes e
poder público em geral, quer seja pela demanda de visitação, quer seja pelas
atividades e projetos de integração com entorno ou pelas atividades relativas à
comercialização de mudas e produtos madeireiros e realização de vistorias
técnicas, a Floresta Nacional de Ipanema tem buscado uma gestão de excelência,
dirigida ao cidadão e com foco nos resultados.
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Figura 1. Organograma da Floresta Nacional de Ipanema

13

1.3

Objetivos
O objetivo deste trabalho trata de desenvolver um modelo de gestão para a

Floresta nacional de Ipanema, utilizando-se da

contribuição que o Modelo de

Excelência em Gestão Pública pode proporcionar para a melhoria de desempenho
da Unidade, com vistas ao melhor atendimento das necessidades da sociedade, e
da Gestão Estratégica, para a

tomada de decisões, com foco nos resultados,

voltado para a melhoria do atendimento dos anseios, atuais e futuros, da população.
Outro objetivo foi o de oportunizar um processo de reflexão sobre o desempenho da
Floresta Nacional de Ipanema e dos servidores e funcionários que a gerenciam e,
avaliar se as escolhas estratégicas feitas refletem os anseios da sociedade, além de
verificar se os objetivos de criação da Unidade estão sendo cumpridos.

2

METODOLOGIA DE REALIZAÇÃO DA PRÁTICA:
A metodologia adotada para a formulação da gestão estratégica da Flona de

Ipanema foi a do Mapa Estratégico e o método preconizado pelo Balance Scorecard
(BSC), além do Modelo de Excelência em Gestão Pública.
Para a definição das diretrizes estratégicas (Missão, Visão de Futuro e
Princípios e Valores) foi realizada uma oficina interna, ocorrida nos dias 11 e 12 de
dezembro de 2012 com a participação dos servidores e colaboradores da Floresta
Nacional, para uma revisita a essas diretrizes, já apontadas em outras oficinas, para
uma avaliação a fim de se verificar se as mesmas atendem ao propósito de uma
gestão estratégica.
Para a elaboração do mapa estratégico da Floresta Nacional de Ipanema foram
utilizadas as seguintes perguntas norteadoras, que foram realizadas em trabalhos
em grupo e aprovadas em plenária:


Para cumprir a Missão e realizar a Visão de Futuro, quais os resultados

devem ser alcançados em relação à conservação do meio ambiente e à sociedade?
Como devemos cuidar do ambiente e da sociedade?


Para realizar a Visão de Futuro e cuidar do ambiente e da sociedade, como

devemos

cuidar

dos

usuários

(comunidades,

visitantes,

pesquisadores,

empreendedores, clientes, poder público e outros)?


Para nos relacionarmos com nossos usuários e cuidar do meio ambiente e da

sociedade, em quais processos internos (programas de manejo) devemos ser
excelentes?



Para sermos excelentes nos processos considerados críticos pela estratégia,

quais competências e aprendizados nossa equipe deve buscar? Quais as
tecnologias de que precisamos acessar? Como e em quais campos precisamos de
inovar?


Quais são os desafios financeiros para cumprirmos os objetivos identificados

e para realizar a Visão de Futuro? Como acessaremos e cuidaremos dos recursos
necessários para viabilizar a estratégia da UC?
Para o desdobramento da estratégia foi adotado o BSC, adaptado pelo Núcleo
para a Excelência em Unidades de Conservação (NEXUCs). O detalhamento de um
objetivo estratégico foi realizado através da identificação de indicadores, do
estabelecimento de metas para o biênio 2013-2014 e do planejamento das ações
necessárias para seu alcance.
Após a elaboração do Mapa Estratégico, contendo 26 objetivos, identificados
como importantes e passíveis de serem executados, foram definidos, com base na
análise estratégica de seus contextos internos e externos, pela equipe da Floresta
Nacional, na oficina realizada nos dias 21 e 22 de fevereiro de 2013, através do
Método Metaplan, os objetivos estratégicos que deveriam ser desdobrados para
execução no biênio 2013 – 2014.
Em síntese, as etapas previstas para o atingimento dos resultados esperados
foram:


Realização de duas oficinas participativas com servidores,

funcionários e colaboradores nos períodos de 11 e 12 de dezembro de 2012 e 21 e
22 de fevereiro de 2013 para a definição das diretrizes estratégicas e elaboração do
Mapa Estratégico e desdobramento das estratégias (BSC), com método Metaplan;


Sistematização dos documentos;



Elaboração do documento final e comunicação aos interessados.
Para a elaboração da proposta de Gestão Estratégica da Floresta Nacional de

Ipanema as etapas a serem desenvolvidas, foi utilizado o fluxograma explicitado na
Figura 2.
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Desenvolver a estratégia
 Missão, Visão e Valores.
 Análise Estratégica
 Formulação
Planejar a estratégia
 Mapa Estratégico
 Objetivos Estratégicos
 Indicadores e Metas

Plano Estratégico

Mapa Estratégico

Conjunto de
objetivos, Indicadores e Metas.

Monitorar e Aprender

 Avaliação Estratégica
 Avaliação dos
Programas

Indicador de
Desempenho
Planejar as Operações

Plano Operacional


a Vista


Programas
Painel gestão
POA´S

Execução
 Programas
 Iniciativas
 Iniciativas

Figura 2. Etapas previstas para elaboração da Gestão Estratégica.

3

REFERENCIAL TEÓRICO:
O referencial teórico deste estudo baseia-se em três pilares principais. O

primeiro pilar contempla a construção de visão compartilhada – diretrizes
estratégicas, de princípios orientadores e senso de propósito e destinos
compartilhados da organização. Já o segundo pilar apresenta o uso de um sistema
de mensuração – Balanced Scorecard (BSC) a um sistema de gestão estratégica,
sua estrutura, conceitos e princípios, conforme Figura 3.
O terceiro pilar aborda o Modelo de Excelência em Gestão Pública – MEGP,
como marco referencial para o modelo de gestão a ser adotado pela Floresta
Nacional de Ipanema.
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Modelo de Gestão Estratégica:
Definição da
Missão, Visão de
Futuro,
Princípios
Valores.
Estabelecimento
de objetivos da
Flona de
Ipanema.

Análise do
Contexto externo
da UC
(oportunidades e
ameaças).

Análise da UC
no Contexto
interno (forças e
fraquezas da
Flona).

Hierarquização
dos objetivos
estratégicos

Desdobramento
dos objetivos
estratégicos,
estabelecendo
indicadores,
metas e plano de
ação.

Feedback
Balanced Scorecard:
 Sistema de medição de desempenho
 Sistema de Gestão Estratégica
 A organização orientada para estratégia – Princípios:
- Traduzir a estratégia em termos operacionais
- Transformar a estratégia em tarefa para todos os servidores
- Converter a estratégica em processo contínuo
Figura 3. Modelo de Gestão Estratégica: baseado na lógica da abordagem
prescritiva

3.1 Diretrizes Estratégicas
Para se iniciar um planejamento estratégico primeiramente se define a Missão
da organização, de forma clara e de fácil compreensão para todos os integrantes, a
fim de facilitar o papel que cada um deverá desempenhar.
A Missão de uma Unidade de Conservação significa a razão de sua existência,
motivo principal de sua criação, seu papel na sociedade e quais os tipos de
atividades em que a UC deve concentrar seus esforços.
Visão de Futuro representa uma situação futura altamente desejável pela
Unidade de Conservação, devendo ser compartilhada por todos os seus
integrantes. Deve ser clara, objetiva, desafiadora, estar inserida num horizonte de
tempo definido para sua consecução e também ser factível. A Visão deve
esclarecer a todos a direção de seu negócio, oferecer um foco, motivar e inspirar as
pessoas a trabalharem em direção a um estado comum e um conjunto integrado de
17

objetivos.
Princípios e Valores são o balizamento para o processo decisório e
comportamental da Unidade, no cumprimento de sua Missão. Devem ser simples,
claros, diretos, de fácil entendimento e, principalmente, do conhecimento de toda a
Unidade de Conservação.
Análise Estratégica contempla a análise da Unidade de Conservação no
contexto interno, identificando os principais pontos fortes, que contribuem ou
favorecem seu manejo e seus pontos fracos, que comprometem ou dificultam seu
manejo. E no contexto externo da Unidade de Conservação deve-se identificar as
ameaças - fenômenos ou condições externos da UC, que comprometem ou
dificultam o alcance de seus objetivos e que devem ser neutralizadas ou
minimizadas. Deve-se, da mesma forma, identificar as oportunidades que
contribuem ou favorecem o alcance de seus objetivos e buscar potencializá-las.
Após a identificação dos pontos fortes e fracos da UC e das ameaças e
oportunidades, busca-se a interação desses fatores que compõem os diversos
cenários, através da análise estratégica, que tem como objetivo construir uma base
para a visão integrada das evoluções prováveis dos ambientes interno e externo da
Unidade de Conservação a curto, médio e longo prazos. É necessário interpretá-la
como orientação básica para o planejamento, ao detalhar as ações de manejo da
Unidade de Conservação.
A relevância das forças impulsoras (pontos fortes e oportunidades) e a
gravidade e urgência de superação das forças restritivas (pontos fracos e ameaças)
orientarão o planejamento, sinalizando para a convergência das ações, para o
aproveitamento dos pontos fortes da Unidade e das oportunidades existentes no
contexto, visando superar os pontos fracos da Unidade, protegendo-a das ameaças
identificadas.

3.2 Balanced Scorecard
De acordo com Cabral (2012) a equipe do Núcleo para a Excelência em
Unidades de Conservação (NEXUCs) começou a utilizar a técnica do planejamento
estratégico em unidades de conservação em 2004. Na mesma época começava a
popularizar-se no Brasil a utilização das ferramentas para gestão da estratégia
denominadas Mapa Estratégico e Balanced Scorecard. Estas ferramentas vêm
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sendo desenvolvidas e aprimoradas, desde 1992, por Robert Kaplan e David
Norton.
Elas surgiram em resposta aos desafios que os gestores de diversas
organizações enfrentavam na medição do desempenho organizacional e na
execução das estratégias planejadas. Esse modelo de medição desenvolvido por
Kaplan e Norton foi organizado em torno de quatro perspectivas – financeira,
clientes, processos internos e de aprendizado e crescimento. “O nome refletia o
equilíbrio entre objetivos de curto e longo prazos, entre medidas financeiras e nãofinanceiras, entre indicadores de tendências (leading) e ocorrências (lagging) e
entre as perspectivas interna e externa de desempenho” (KAPLAN e NORTON,
1992).
Portanto, o Balanced Scorecard (BSC) foi proposto como um conjunto
equilibrado de medidas, que ao se orientarem para os resultados mais prioritários
da organização permitem o desdobramento da estratégia em resultados
mensuráveis e o seu acompanhamento através dos indicadores e metas. Já o
Mapa Estratégico consiste na representação gráfica que demonstra a hipótese
estratégica da organização através da construção de relações causais entre os
diferentes objetivos existentes nas dimensões ou perspectivas estratégicas.
3.3 Modelo de Excelência em Gestão Pública – MEGP
O desenvolvimento de um modelo de gestão dedicado às organizações públicas
nasceu da compreensão de que havia a necessidade de se traduzir às tecnologias
de gestão segundo a concepção do foco do aparelho estatal, onde as questões são
empreendidas para atender a população, considerando todos os extratos e todas as
classes sociais.
A elaboração de um modelo de gestão vem ao encontro das necessidades tanto
do lado do cidadão, que requer mais agilidade do governo, quanto do próprio
governo que deve obediência a esses reclamos da sociedade. Um modelo que
ajude as organizações estatais à, por exemplo, melhor gerir os recursos,
estabelecer indicadores de desempenho, identificar as boas práticas de gestão,
entender as oportunidades de melhorias e prestar contas à sociedade, é uma
ferramenta de gestão de grande valia para o governo e que pode ser utilizado como
resposta para esforços já empreendidos, de longa data, para a reestruturação da
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máquina pública, visando a dotá-la de mecanismos direcionadores para o
atendimento ao cidadão.
Envolto a tantas tentativas frustradas de melhorar a gestão do Estado Brasileiro,
surge, no ano 2005, o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização –
GESPÚBLICA, como fusão de dois programas governamentais. O Programa
absorvia importantes ferramentas como o Modelo de Excelência em Gestão Pública
– MEGP, tendo como propósito ser a fonte iluminadora e necessária para melhorar
o nível de gestão e de competitividade das organizações estatais, e o Prêmio
Nacional de Gestão Pública, cuja finalidade era de proporcionar visibilidade às
entidades com melhor destaque em relação ao modelo de gestão adotado. O
GESPÚBLICA, vinculado à Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, tem como finalidade, segundo o decreto que o instituiu
(BRASIL, 2005): “...contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços públicos
prestados aos cidadãos e para o aumento da competitividade do País”.
O governo assume que é necessária a busca da excelência para que os
serviços possam ser mais bem produzidos e entregues, levando, como
conseqüência, a um melhor patamar de percepção da satisfação do cidadão, um
caminho que busca a uniformidade de procedimentos, orientação comum e
monitoramento do desempenho, que vai ao encontro do Modelo de Excelência em
Gestão Pública, elaborado pelo GESPÚBLICA. Objetivos esses, que são cristalinos
em relação a dotar o cidadão com informações sobre as ações governamentais
sejam elas da administração direta ou indireta, permeado pelos preceitos legais
sobre os quais surgiu para testemunhar o caminho da excelência da função pública.
Nesse contexto surgiu o Modelo de Excelência em Gestão Pública – MEGP
(Figura 4), um dos instrumentos do GESPÚBLICA, que foi concebido como um
instrumento baseado no que há de mais moderno em tecnologia de gestão, capaz
de traduzir o caminho da excelência da gestão de uma organização pública.
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3
Cidadãos
6
Pessoas

1
Liderança

8
Resultados

2
Estratégias e
Planos
7
Processos
4
Sociedade

5 Informações e Conhecimento

Figura 4. Modelo de Excelência em Gestão Pública – MEGP
Fonte: BRASIL. Instrumento para Avaliação de Gestão Pública – 2008/2009, 208, p.18

Para entendimento do Modelo de Excelência em Gestão Publica, que norteou a
proposta de modelo de gestão da Floresta Nacional de Ipanema segue abaixo a
descrição dos critérios elencados na Figura 4.

1. Liderança
O Critério Liderança compõe e funciona o sistema de liderança e governança da
organização. Esse critério solicita que a organização informe como dissemina a
cultura e valores e como avalia o desempenho organizacional, incluindo critério de
comparação.
2. Estratégias e Planos
Este critério aborda como a organização, a partir de sua visão de futuro, capta
informações dos ambientes, formula as estratégias e objetivos estratégicos e os
desdobram em planos de ação de curto e longo prazo.
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3. Cidadãos
Neste critério é examinado como a organização, no cumprimento das suas
competências institucionais, identifica os usuários, as necessidades e expectativas
e como mede a satisfação e atua para estreitar o relacionamento com os cidadãos.
4. Sociedade
É intenção deste critério abordar as responsabilidades perante a sociedade e
comunidades afetadas e como a organização lida com as políticas públicas afins,
além de verificar como a sociedade exerce controle social sobre as atividades
organizacionais.
5. Informações e Conhecimento
Avalia este critério, como a organização gerencia as informações, inclusive as
comparativas, além de solicitar informações sobre como é realizada a gestão do
conhecimento.
6. Pessoas
O critério Pessoas aborda o sistema de trabalho da organização, a estrutura de
cargos, os treinamentos e avaliação de desempenho. Examina também como a
organização promove a qualidade de vida dentro e fora do trabalho.
7.Processos
A vertente deste critério é observar como a organização estrutura, gerencia e
melhora os processos de negócio e de apoio.
8. Resultados
Este critério avalia os resultados dos processos, das práticas de gestão,
observando os desdobramentos relativos às partes interessadas e as comparações
pertinentes com outras organizações.
A aplicação do modelo envolve observar as práticas de gestão e indicadores
representativos da gestão de uma dada organização estatal (que pode ser a
organização toda ou parte dela, aplicando-se a todos os poderes constituídos) e
compará-los com os requisitos de cada critério. A maior aproximação das
informações relatadas com os requisitos leva a uma pontuação alta, enquanto uma
distância grande dos requisitos determina uma baixa pontuação, sinalizando que a
gestão da organização está muito distante do modelo utilizado.
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4 RESULTADOS ALCANÇADOS:
Com o objetivo de reduzir as limitações quanto ao tempo e a pequena
disponibilidade da equipe da Floresta Nacional, optou-se em realizar oficinas
participativas, visando despertar no conjunto de servidores e colaboradores a
necessidade de se refletir as estratégias a serem utilizadas para o cumprimento de
sua missão, razão principal de sua criação, conforme pode ser visto no Relatório
Fotográfico (Apêndice B).
Na oficina realizada nos dias 11 e 12 de dezembro de 2012 discutiu-se e foi
aprovado por unanimidade os ajustes na definição da missão da Floresta Nacional
de Ipanema, o direcionamento que a UC quer tomar nos próximos 5 anos e quais
os princípios e valores que devem estar baseados para que as expectativas
possam ser alcançadas. Segue abaixo as diretrizes aprovadas e acordadas.
Missão da Floresta Nacional de Ipanema “Proteger, conservar e restaurar o
Morro Araçoiaba e seus ambientes associados, os remanescentes de Mata
Atlântica, Cerrado e seus atributos naturais, históricos e culturais”.
Visão de Futuro: Ser uma Unidade fortalecida e comprometida com a conservação
do meio ambiente e com o envolvimento da sociedade.
Valores e Princípios:
 Ética e transparência na gestão
 Comprometimento e engajamento da equipe
 União e respeito às decisões tomadas pela equipe da Floresta Nacional
 Busca pela diversidade de conhecimento
 Melhoria contínua na busca da eficácia, eficiência e efetividade na gestão
 Repartição de responsabilidade
 Legalidade no cumprimento de suas atribuições
 Respeito ao público, às relações interpessoais, profissionais e institucionais.
Após elaboração da Missão e Visão de Futuro deu-se início a discussão com
toda a equipe, buscando a definição dos objetivos estratégicos da Unidade de
Conservação, que devem expressar o direcionamento que a Flona deve tomar e
que necessita realizar no horizonte temporal de 5 anos. Esses objetivos foram
consideradas em cinco dimensões - nas perspectivas que constituem fatores de
mudança (processos internos, aprendizado e recursos) e nas perspectivas que
constituem os resultados almejados (ambiente, sociedade e usuários).

Nesse

contexto foi elaborado o Mapa Estratégico da Floresta Nacional de Ipanema,
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conforme Figura 5.
Com base nos resultados da matriz de análise estratégica, elaborada no Oficina
de Planejamento Participativo – OPP (Apêndice A), constatou-se que as forças
restritivas, aquelas onde há a conjunção dos pontos fracos da Flona com as
principais ameaças, referem-se às pressões de empreendimentos no entorno,
pressão sobre os recursos naturais da UC e deficiência de gestão dos órgãos do
entorno, dando indicativos da necessidade de intervenção da Floresta Nacional de
Ipanema para uma maior integração socioeconômica e apoio ao desenvolvimento
de alternativas econômicas sustentáveis além da necessidade de desenvolver
competência técnica e gerencial da equipe.
As forças impulsoras, onde há a interação dos pontos fortes com as
oportunidades apresentadas pelo ambiente externo, tem o turismo ambiental e
histórico, como destaque, devido à existência de um patrimônio ambiental e cultural
importante e a conveniência de implementação do Plano de Manejo, com uma
visão estratégica.
Foram então identificados 12 objetivos estratégicos, como prioritários para
serem executados no biênio 2013-2014, uma vez que tornam a UC vulnerável, e
que precisam ter os cenários revertidos ou mitigados e aqueles objetivos que a
impulsionam e potencializam seus pontos fortes, buscando as melhores
oportunidades. São eles:


Promover a restauração do patrimônio ambiental;



Promover a restauração do patrimônio cultural;



Aumentar a proteção do meio ambiente e aprimorar o controle das atividades
na Zona de Amortecimento da Flona;



Apoiar alternativas econômicas sustentáveis do entorno;



Desenvolver e apoiar o turismo ambiental e cultural;



Exercer com clareza e eficiência a prestação de serviços;



Capacitar comunitários do entorno para o turismo;



Implementar o Plano de Manejo;



Elaborar e executar sistema de informação para monitorar o planejamento
estratégico;



Elaborar e implementar sistema de comunicação da Flona;



Desenvolver competência técnica e gerencial da equipe em fiscalização,
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visitação, educação ambiental, procedimentos internos, parcerias e gestão
estratégica;


Acessar recursos de compensação e passivos ambientais.

Utilizando-se da metodologia do BSC, foi executado o desdobramento ou
estruturação do sistema de medição de desempenho das 12 estratégias, conforme
Figuras de 06 a 16.
Os indicadores selecionados foram de ordem quantitativa e algumas vezes
qualitativa, mas sempre buscando mensurar os resultados esperados e gerir o
desempenho.
As metas foram estabelecidas para o biênio 2013-2014.
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Figura 5. Mapa Estratégico da Floresta Nacional de Ipanema

Dimensão

Ambiente e
Sociedade

Objetivo
Estratégico

Promover a restauração do
patrimônio ambiental

Meta
2013

Indicador

Meta 2014

Como? Quem?

Nº de Projetos de
Recuperação de
Áreas Degradadas
(PRAD's)
elaborados

2 PRAD's

2 PRAD's

Equipe de Manejo Florestal: elabora e
planeja

Nº de Projetos de
Recuperação de
Áreas Degradadas
(PRAD's)
implantados

1 PRAD

2 PRAD's

Equipe de Manejo e Brigada de
Incêndios implantam PRAD

Quantidade de
área com espécies
invasoras
controladas

5 ha (leucenas)
controladas
1 ha de
gramíneas
(experimento)

5 ha (leucenas)
1 ha de gramíneas

Equipe de Manejo Florestal
Parcerias com Universidades e
Instituições de pesquisa
Recursos oriundos de condenações
judiciais

Nº de ha
recuperados

30 ha

30 ha

Acesso aos recursos orçamentários e
extra orçamentários (compensações e
passivos ambientais)

Nº de bairros com
controle de
Achatina Fulica

2 bairros:
Araçoiabinha e
George Oeterer

Prefeituras em campanhas e
2 bairros: Araçoiabinha monitoramento contínuo. Flona
e George Oeterer
colabora na elaboração de projetos e
folheteria.

Figura 6. Estruturação do Sistema baseado no BSC – perspectiva Ambiente e Sociedade/Objetivo “Promover a restauração ambiental”
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Dimensão

Ambiente e
Sociedade

Objetivo Estratégico

Promover a restauração do
patrimônio cultural

Indicador
Oficina de
Modelagem
restaurada

Meta 2013
1 Projeto
executivo
elaborado

Engenho de
Serrar
funcionando

Ponte Articulada
restaurada

Projeto de
revitalização
estrutural, elétrico
e de segurança
elaborado

Meta 2014

Como? Quem?

1 projetos aprovados
pelo CNAC

Parceria com N&A Cultural, com recursos da
Lei Rouanet

100% das
instalações
implantadas

100% do Engenho
funcionando e aberto
para visitação

UAAF Atibaia, para contratação de 3
operadores (carpinteiros e marceneiros)

100% da ponte
restaurada
100% da
normatização
elaborada

Ponte Articulada aberta
para visitação

Recursos IPHAN para empresa contratada

Projeto de
instalações
elétricas;
Projeto de
Segurança da
Casa do
Administrador
elaborado

100% dos recursos
necessários captados e
10% do Projeto
Executado 100% do
projeto executados

Parceria com IPHAN e Hydrel Recursos
IPHAN
Participação efetiva
da equipe da Flona ( AA Luciano Regalado e
Alexandre Cordeiro)
Acesso aos
recursos orçamentários ICMBio
Elaboração de processo licitatório pela
UAAF Atibaia

Figura 7. Estruturação do Sistema baseado no BSC – perspectiva Ambiente e Sociedade/Objetivo “Promover a restauração do Patrimônio Cultural”
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Dimensão

Ambiente e
Sociedade

Objetivo
Estratégico

Aumentar a
proteção do
meio ambiente
e aprimorar o
controle das
atividades na
ZA da Flona

Indicador

Ambiente e
Sociedade

Meta 2014

Como? Quem?

Nº de operações de
fiscalização
realizadas

5 operações

6 operações

Utilização de equipe de fiscalização da
Flona, com participação de Analistas
Ambientais convidados. Operações
previamente planejadas e constantes do
Plano de Proteção.

Nº de
empreendimentos
vistoriados

20 empreendimentos

25 empreendimentos

Vistorias técnicas com equipe vistoriante
da Flona, com veículos e equipamentos
da UC

Nº de atividades de
sensibilização
realizadas

3 eventos

5 eventos

Eventos realizados com parcerias com
sindicatos, Ongs e equipe
socioambiental da Flona.

Manutenção das parcerias

Articulação da equipe socioambiental da
Flona com Sindicatos e SEBRAE

Parcerias
formalizadas
Apoiar
alternativas
econômicas
sustentáveis
do entorno

Meta 2013

Cursos de
Geração de
Renda
ministrados

Parceria formalizada
com os Sindicatos
Rurais de Boituva e
Araçoiaba da Serra.
Parceria formalizada
com SEBRAE
7 cursos de
artesanato,
processamento
de alimentos e
atendimento
ao público

7 cursos de
artesanato,
processamento de
alimentos e
atendimento ao
público

Parcerias com Senar e
Sindicatos Rurais

Nº de
pessoas
100 pessoas
120 pessoas
Comunidades do entorno
capacitadas
Figura 8. Estruturação do Sistema baseado no BSC – perspectiva Ambiente e Sociedade/Objetivo “Aumentar a proteção do meio ambiente e apoiar
alternativas econômicas sustentáveis do entorno”
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Dimensão

Objetivo Estratégico

Indicador
Nº de visitantes
(anual)

Ambiente e
Sociedade

Desenvolver e apoiar
o turismo ambiental e
cultural

Meta 2013

50.000 visitantes

Meta 2014

Como? Quem?

60.000 visitantes

Apoio das empresas contratadas e
dos servidores da Flona
Acesso à recursos orçamentários do
ICMBio

Nº de visitantes
pagantes (anual)

25.000 visitantes

30.000 visitantes

- Apoio das empresas contrata-das e
dos servidores da Flona;
- Acesso à recursos orçamen-tários
do ICMBio.

Nº de eventos
para público

10 eventos (oficinas)

15 eventos (oficinas)

Apoio de parceiros (Opus, SESC,
SEBRAE e Condutores ambientais)

Nº de atrativos
disponibilizados

-1 Trilha implantada;
-1 Área de camping
-1 Mirante instalado
elaborada e implantada;
- Apoio das empresas contratadas
1 Roteiro de
-1 trilha para
com participação da equipe da Flona;
visitação noturna
acessibilidade à
- Parceria Pública Privada (PPP);
implantado
visitantes especiais;
- Acesso a recursos orçamen-tários e
Projeto de
-10% do Projeto de
extra orçamentários.
Setorização da vila
Setorização implantado.
elaborado

Figura 9. Estruturação do Sistema baseado no BSC – perspectiva Ambiente e Sociedade/Objetivo “Desenvolver e apoiar o turismo
ambiental e cultural”.
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Dimensão

Objetivo Estratégico

Indicador

Meta 2014

Como? Quem?

50 processos
externos

Elaboração de manuais
pela equipe de
planejamento da Flona
Capacitação para
servidores, funcionários e
colaboradores da Flona,
visando sistematizar
informações e
procedimentos.
Aplicação das pesquisas
de satisfação, logo após o
encerramento do
processo.

Nº de manuais de
procedimentos
01 manual
elaborados

02 manuais

Equipe técnica da Flona
sob coordenação da Área
Temática de
Planejamento

Nº de pesquisas
de satisfação dos
40 pesquisas
usuários
respondidas

50 pesquisas

Equipe da Área Temática
de Planejamento

Nº de processos
externos
autuados

Usuários

Meta 2013

40 processos
externos
(Autorizações
direta,
licenciamento,
pesquisa,
imagens, etc)

Exercer com clareza e eficiência a
prestação de serviços

Figura 10. Estruturação do Sistema baseado no BSC – perspectiva Usuários/Objetivo “Exercer com clareza e eficiência a prestação de
serviços”
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Dimensão

Usuários

Objetivo Estratégico

Indicador

Meta 2013

Articulação com
Curso de turismo Sindicatos,
receptivo
SENAR para
realizado
preparação do
curso
Capacitar comunitários do entorno
para o turismo
Articulação,
Curso de
preparação e
Condutor de
montagem da
Visitantes
grade curricular
Realizado
do curso

Meta 2014

Como? Quem?

Realização do
curso para 20
pessoas

Articulação da Equipe
Socioambiental da Flona com
Sindicato de Boituva e
Araçoiaba da Serra e SENAR

Curso de
Condutores de
visitantes para 30
pessoas

Parcerias com Sesc,
ACADEBio e Flona de
Ipanema

Figura 11. Estruturação do Sistema baseado no BSC – perspectiva Usuários/Objetivo “Capacitar comunitários do entorno para o
turismo”.
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Dimensão

Internos

Objetivo Estratégico

Implementar o Plano de Manejo

Indicador

Meta 2013

Meta 2014

Plano de Manejo
atualizado

Aprovação da
atualização do
Plano de Manejo
e publicação

Implementação
do Plano de
Manejo

Programas
implementados

Definição dos
programas
prioritários e
estratégias

Implementação
dos programas
estratégicos

ZA Normatizada

Revisão dos
limites da ZA

------------------------

ZA Decretada

------------------------

Assinatura do
Decreto

Como? Quem?
Acesso aos recursos de
compensação ambiental da
CCA/SMA/SP, para conclusão do
Plano de Manejo.
Conclusão do encarte planejamento
pela equipe da Flona.
Contratação de empresas para
editoração e publicação.
Realização de oficina para definição
das estratégias e prioridades pela
equipe da Flona.
Equipe da Flona, com apoio de
parceiros, Apoio do ICMBio para
aquisição de software de
geoprocessamento.
Equipe da Flona e apoio da
DIMAN/ICMBio.

Figura 12. Estruturação do Sistema baseado no BSC – perspectiva Internos/Objetivo “Implementar o Plano de Manejo”
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Dimensão

Objetivo Estratégico

Indicador
Reuniões e
oficinas
realizadas

Aprendizado

Elaborar e executar sistema de
informação para monitorar
planejamento estratégico

Meta 2013
3 reuniões ou
oficinas

Meta 2014

Como? Quem?

3 reuniões ou
oficinas

Participação do Conselho
Gestor e voluntários.
Acessar recursos
orçamentários para
viabilização das reuniões.

2 aplicações

Participação da equipe da
Flona, com coordenação da
Área Temática de
Planejamento, com ampla
divulgação dos resultados.

Sistema PDCA
aplicados

2 aplicações

Planilha de
monitoramento
elaborado

Planilha de
monitoramento
------------------------- elaborada e com
indicativos de
execução

Área temática de
Planejamento coordena a
elaboração dos
procedimentos e publicação.

Figura 13. Estruturação do Sistema baseado no BSC – perspectiva Aprendizado/Objetivo “Elaborar e executar sistema de
informação para monitorar planejamento estratégico”
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Dimensão

Objetivo Estratégico

Indicador

Nº de painéis
informativos
internos
implementados

Site em atividade
Aprendizado

Meta 2013
Painel à vista
alimentado,
implantação de
painéis setoriaisGestão de
Pessoas, Uso
Público,
Fiscalização,
Centro de
Memória)

1 site

Meta 2014

Painéis
alimentados e
informativos

Conselho Gestor, equipe da Flona e
estagiários elaboram e mantém as
informações atualizadas.

1 site

Manutenção e atualização das
informações do site pelo Analista
Ambiental Marcelo Afonso e estagiário
da área de comunicação.

2 Edições
Eletrônicas do
Centro de
Memória.
2 Matérias
jornalísticas

Equipe da Área Temática do Centro de
Memória e estagiário da área de
comunicação.

2 perfis

Criação de perfis pelo grupo de
estagiários.

1 sistema

Designação da atividade para
encarregada de recepção com
participação de estagiários.

Elaborar e implementar Sistema
de Comunicação
2 matérias
jornalísticas
Nº de publicações regionais sobre a
impressas e
Flona.
eletrônicas
Lançamento da
1ª revista
eletrônica
Nº de perfis em
2 perfis
redes sociais
Sistema de
Clipping
implantado

1 sistema

Como? Quem?

Figura 14. Estruturação do Sistema baseado no BSC – perspectiva Aprendizado/Objetivo “Elaborar e implementar Sistema de
Comunicação”.
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Dimensão

Aprendizado

Objetivo Estratégico

Indicador

Desenvolver competência técnica
Palestras e
e gerencial da equipe em
Cursos realizados
fiscalização, visitação, educação
ambiental, procedimentos
internos, parcerias e gestão
estratégica

Nº de servidores
participantes

Meta 2013
Palestra sobre
ética no serviço
público. Palestra
sobre
procedimentos
internos
(eficiência e
qualidade no
atendimento).
Palestra sobre
higiene, saúde e
segurança no
trabalho.
Palestra sobre
parcerias.
Oficina na área
de Conservação
do Patrimônio
Histórico.
80% do quadro
de servidores
participantes.

Meta 2014

Como? Quem?

Palestras e
cursos nas áreas
de: visitação/uso
público,
educação
ambiental,
gestão
estratégica e
animais
peçonhentos.

Palestrantes convidados e Analistas
Ambientais da Unidade, Sindicatos e
Ongs.

80% do quadro
de servidores
participantes.

Servidores, funcionários e
colaboradores.

Figura 15. Estruturação do Sistema baseado no BSC – perspectiva Aprendizado/Objetivo “Desenvolver competência técnica e gerencial
da equipe”
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Dimensão

Objetivo Estratégico

Indicador

Meta 2013

Termos de
Compromissos 1 TC formalizado
formalizados (TC)

Recursos

Acessar recursos de
compensação e passivos
ambientais

Meta 2014

Como? Quem?

3 TC
formalizados

Chefia da UC com Área Temática de
Planejamento farão contato com IBAMA,
CCA/SMA/SP, Ministério Público Federal
para notificação das empresas com
passivos ambientais.

Planos de
Trabalho
elaborados (PT)

1 PT elaborado

3 PT elaborados

Recursos
Aplicados

Plano de Manejo
atualizado,
aprovado e
publicado, com
recursos
CCA/SMA/SP

Restauro da
Casa do
Pesquisador.
Manutenção da
Casa do
Administrador.
Viveiro
Revitalizado.

Equipe de Analistas Ambientais da Flona
e parcerias.

Processos licitatórios formalizados pela
UAAF Atibaia e equipe da Flona.

Figura 16. Estruturação do Sistema baseado no BSC – perspectiva Recursos/Objetivo “Acessar recursos de compensação e passivos
ambientais”.
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5 CONCLUSÕES
É necessário dotar a Unidade de Conservação de agilidade apropriada para as
necessidades da sociedade, com instrumentos capazes de produzir os serviços
demandados no tempo e no volume combinados. É necessário adotar tecnologias
de gestão de vanguarda para acelerar o desenvolvimento sustentável - econômico
e social, sobretudo para as comunidades do entorno da Flona.
A adoção por parte da Floresta Nacional de Ipanema do Modelo de Excelência
em Gestão Pública - MEGP, do GESPÚBLICA, é um desafio para a equipe da
Unidade, em sua jornada na busca de uma melhor gestão, voltada aos cidadãos e
aos anseios da sociedade.
Para colocar em prática esse modelo, o presente projeto buscou a elaboração
de uma gestão estratégica, utilizando-se do Balanced Scorecard para sua
confecção. Essa ferramenta mostrou-se eficaz para implantação e controle das
estratégias adotadas pela Floresta Nacional de Ipanema.
Entretanto, é salutar apontar que a adoção do modelo de gestão e de seu mapa
estratégico não pode ser resumida na simples elaboração e formalização de um
documento, mas no comprometimento e engajamento de toda a equipe da Unidade,
com suporte de uma ferramenta de gestão de desempenho individual. Além disso,
esse modelo deve ser diariamente construído e adaptado às especificidades de
cada Unidade, num processo dinâmico de evolução.
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APENDICE A

Análise Estratégica extraída do Relatório da OPP

1.
ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL DA FLONA IPANEMA (Contexto Interno)
1.1. Pontos Fracos
A análise da situação atual foi iniciada com a identificação dos aspectos inerentes a
Flona que, considerados como problemas, impedem ou dificultam o cumprimento
dos objetivos de criação e gestão da UC.
Infraestrutura da UC E Qualidade de Vida Deficiente – 56 votos
- Falta de atrativos para o turismo;
- Falta de estrutura de lazer;
- Falta de estrutura para turismo (placas de trânsito, indicativas de locais,
explicativas);
- Falta de restaurante para visitantes;
- Falta de tratamento de resíduos e
- Infraestrutura antiga e mal conservada.
Gestão de Conflitos Internos – 51 votos
- Conflitos internos;
- Desconhecimento da importância real da UC;
- Equipe de fiscalização e monitoramento ambiental com poucos servidores e
veículos;
- Falta de participação de iniciativa privada;
- Falta de recursos e apoio para a definição de programas de uso que torne a UC
sustentável;
- Falta de uma equipe mínima pra a gestão da UC (operacional);
- Poucos recursos financeiros;
- Regulamentação; e
- Relação conflitante entre o uso público e a conservação ambiental.
Deficiência ou Inatividade de Integração do Entorno – 49 votos
- Articulação com o entorno;
- Cidades do entorno causando dificuldades em sua conservação;
- Conflitos socioambientais;
- Dificuldade de diálogo com prefeituras do entorno (poder público);
- Falta de articulação entre os entes públicos envolvidos;
- Ouvir mais seus vizinhos;
- Pouca articulação com o entorno (baixo IDH de George Oeterer, Araçoiabinha
etc);
- Pouca educação ambiental e
- Vulnerabilidade social e econômica do entorno.
Limites e Ocupação Vulneráveis – 38 votos
- Conflitos fundiários;
- Elevada contaminação por espécies exóticas da fauna e flora e
- Localização urbana.
Comunicação e Divulgação Deficientes – 37 votos
- Falta de divulgação;
- Infraestrutura (banheiro e restaurante) e
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-

Pouca visibilidade regional.

Gestão de Pesquisas Ineficientes – 12 votos
- Ausência de núcleo de pesquisa científica e
- Monitoramento de fauna, flora e recursos naturais.

1.1.1.Pontos Fracos: Gravidade
Os aspectos identificados como problemas inerentes à Flona foram analisados e
avaliados quanto à gravidade, dificultando o alcance dos objetivos da Unidade de
Conservação, obtendo-se o seguinte quadro:

1.2. Pontos Fortes
Na continuidade da análise da situação atual da Flona os participantes identificaram
os aspectos considerados como pontos fortes, que contribuem para o cumprimento
de seus objetivos de criação.
Patrimônio Natural e Cultural – 77 votos
- Alta biodiversidade;
- Atrativos turísticos;
- Berço da ACADEBio, resgate histórico e conservação da biodiversidade;
- Centro de visitantes;
- Diversidade de acervos naturais e culturais e atividades consolidadas;
- Diversidade de atividades;
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- Diversidade de recursos ambientais;
- Espaço para aprendizagem;
- Estar aberto a visitação;
- Fragmento florestal de mata atlântica;
- Localização patrimônio natural, histórico, social e cultural;
- Monitoria ambiental;
- Paisagem;
- Patrimônio histórico e biodiversidade;
- Possibilidade de diversas atividades (recursos naturais e culturais);
- Possibilidade de geração de conhecimento devido ao histórico de ocupação e uso
existente;
- Potencialidade de uso público;
- Presença do Morro do Araçoiaba;
- Recursos naturais, hídricos e históricos;
- Riqueza histórica, cultural e ambiental e
- Valor histórico.
Equipe Técnica – 41 votos
- Grande fluxo de técnicos e especialistas (equipe fixa e ACADEBio);
- Capacitação técnica e multidisciplinar e
- Condutores (monitores) locais.
Plano de Manejo – 35 votos
Projetos Socioambientais – 32 votos
- Geração de emprego para o entorno;
- População, agricultura familiar no entorno;
- Potencial agroecológico técnico e
- Projeto de agrofloresta nas comunidades produtoras.
Acesso Institucional – 28 votos
- Boa abertura para diálogos e contratos de cooperação;
- Com a escola dentro da Flona a disseminação da educação ambiental ocorre de
forma mais efetiva no entorno e
- Potencial sinergético das diferentes instituições envolvidas na gestão da UC.
Localização – 28 votos
- Fácil localização e acesso e
- Proximidade a centros urbanos.
Infraestrutura – 11 votos
- Alta atratividade de investimento para iniciativa privada.
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1.2.1. Pontos Fortes: Aspectos Relevantes
Os aspectos identificados como pontos fortes da Flona foram analisados,
destacando-se segundo a visão individual dos participantes, os considerados de
maior relevância para o cumprimento de seus objetivos de criação.

2.
ANÁLISE DO CONTEXTO EXTERNO
2.1. Ameaças
Foi feita uma análise do contexto local, regional e nacional, identificando-se os
aspectos que constituem ameaças à consolidação da Floresta Nacional de Ipanema
Mineração e Outros Empreendimentos – 47 votos
- Empreendimentos poluidores no entorno;
- Expansão de mineradoras;
- Interesses de mineradoras;
- Interesses econômicos / mineração;
- Mineração;
- Os interesses de mineradoras em extrair (superfosfato e calcário) e
- Torres de telecomunicações.
Ingerência Política – 46 votos
- Enfraquecimento das competências institucionais;
- Ingerência política;
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- Instabilidade político institucional;
- Interesses políticos;
- Novo código florestal (lei de obras de interesse social);
- Pressão para ocupação econômica e social independente ou a revelia do Plano de
Manejo e
- Recategorização da UC diminuindo o seu nível de proteção.
Pressão Antrópica pelo Uso do Solo – 46 votos
- Assoreamento do Ribeirão do Ferro;
- Ausência de corredores ecológicos (preservação de matas ciliares);
- Erosão genética;
- Expansão agrícola;
- Expansão imobiliária;
- Expansão industrial;
- Expansão urbana descontrolada;
- Expansão urbana do entorno;
- Exploração;
- Exploração predatória;
- Falta de saneamento básico do entorno compromete a qualidade de vida da UC;
- Fracionamento e ocupação desordenada do solo;
- Fragmentação florestal;
- Inovações e ocupações irregulares;
- Isolamento do fragmento;
- Parcelamento de solo;
- Redução de cobertura florestal e
- Resíduos externos no Rio Ipanema.
Deficiência de Gestão do Entorno (Municipal e Institucional) – 37 votos
- Ausência de planejamento articulado;
- Conflitos de interinstitucionais;
- Desconhecimento dos objetivos da UC;
- Distorção do real papel da UC;
- Falta de discussão com municípios vizinhos sobre Plano Diretor Territorial;
- Falta de formação quanto à necessidade de conservação da biodiversidade;
- Falta de investimento financeiro;
- Falta de investimentos das prefeituras em processos de interesse comum e do
governo do estado;
- Má conservação das estradas que dão acesso as Flona;
- Miséria;
- Políticas municipais voltadas para interesses particulares e não coletivos;
- Pouco apoio institucional e
- Pouco envolvimento de gestores públicos regionais.
Aterro Sanitário e Expansão de Aramar – 34 votos
- Subestação da linha férrea
Caça, Pesca e Exploração Ilegal – 14 votos
- Depredação dos patrimônios;
- Explorações clandestinas;
- Pescadores, caçadores e incendiários;
- População pouco consciente quanto a caça, preservação, poluição etc, e
- Queimadas.
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2.1.1.Ameaças: Gravidade
Os aspectos relacionados ao contexto local, regional e nacional, considerados
como ameaças, foram analisados destacando-se, segundo a visão individual dos
participantes, aqueles considerados de maior gravidade.

2.2. Oportunidades
Na continuidade da análise do contexto local, regional e nacional, os participantes
identificaram os aspectos que, considerados como oportunidades, contribuem para
que a Flona de Ipanema cumpra os seus objetivos de criação.
Uso Público (Ecoturismo) – 52 votos
- Agroecologia, artesanato e turismo rural;
- Capacitação para geração de renda;
- Ecoturismo;
- Ecoturismo em alta;
- Marketing verde;
- Parcerias com empresas de ecoturismo;
- Trem, linhas de passageiros regulares;
- Turismo;
- Turismo ecológico e cultural;
- Turismo rural;
- Turismo X emprego e
- Usufruir da beleza cênica.
Potencial para Plano de Negócios – 45 votos
- Apelo nacional e internacional dos recursos naturais e culturais;
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- Aramar;
- Compensação ambiental;
- Cooperação para brigadistas de incêndio florestal;
- Geração de emprego e renda com ações sustentáveis;
- Integração UC x Instituições;
- Interesse social e da iniciativa privada e projetos e preservação cultural de apelo
ambiental / Uso da Lei Rouanet;
- Localização “Califórnia Paulista”;
- Manejo de espécies arbóreas nativas;
- Melhoria da qualidade de vida;
- Parcerias para negócios;
- Patrimônio histórico, cultural, religioso e técnico;
- Produtores de orgânicos do entorno;
- Raiz da fé cristã na região;
- Torres de telecomunicações / T.A.C. e
- UC como modelo para manejo.
Parcerias com Universidades – 37 votos
- Ações de formação em permacultura e eco-construções no entorno;
- Ampliação de pesquisas na UC;
- Áreas de pesquisa;
- Desenvolvimento de programas de educação ambiental;
- Educação ambiental;
- Educação ambiental para comunidades do entorno;
- Expansão de pesquisas;
- Parcerias com municípios;
- Pesquisa (universidades) e
- Proximidade e parcerias com universidades.
Promoção Socioambientais – 30 votos
- Cooperação com a ACADEBio;
- Formação técnica para entorno;
- Integração com o entorno;
- Integração com os municípios vizinhos e
- Lazer e cultura para população.
Recuperação de Áreas – 17 votos
- Conexões florestais
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2.2.1.Oportunidades: Aspectos Relevantes
Os aspectos relacionados ao contexto local, regional e nacional foram analisados,
destacando-se, segundo a visão individual dos participantes, aqueles considerados
de maior relevância.
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APÊNDICE B
Relatório Fotográfico das Oficinas de Planejamento
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