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RESUMO 

 

 

Este trabalho apresenta os resultados de uma atuação prática de facilitação 

interna para o desenvolvimento da modelagem dos processos críticos da área 

meio, realizada no Parque Nacional da Serra do Cipó e APA Morro da Pedreira, 

contribuindo com gestão das unidades no que se refere a organização e 

gerenciamento de processos, padronização das atividades e intervenção na 

cultura organizacional, dando os primeiros passos em direção à implementação 

de um modelo de gestão voltado para resultados. Foram realizadas oficinas 

com a participação de todos os servidores das unidades, a fim de garantir a 

construção coletiva e o resultado efetivo do trabalho realizado. 

 

Palavras chaves: Área meio; Gerenciamento; Gestão por processos; 

Modelagem; Padronização; Processos críticos.  
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Tema 

A gestão por processos aborda que, para um melhor gerenciamento dos 

processos, é necessário conhecê-los.  Ou seja, conhecer os processos que 

resultam nos produtos e serviços gerados por uma organização. E uma forma 

de conhecê-los é modelando-os. E modelar os processos consiste em retratar 

a situação atual e desenhar a situação desejada, descrevendo a sequência de 

atividades que geram um determinado produto. 

Dentre os objetivos para que uma organização melhore o gerenciamento 

dos processos através da modelagem destacam-se: conseguir com que os 

processos sejam mais eficazes produzindo os resultados desejados e de forma 

mais eficiente, minimizando o uso de recursos; identificar oportunidades de 

melhoria e facilitar a sua adaptação às mudanças conforme as necessidades 

dos clientes; possibilitar a identificação e exclusão das áreas ou etapas que 

não agregam valor; estabelecer padrões de trabalho; assegurar o fluxo de 

informação; explicitar o conhecimento e experiências para o uso futuro; reduzir 

o retrabalho. 

Os processos da área meio, geralmente, produzem resultados 

imperceptíveis ao usuário, mas são essenciais para a gestão efetiva da 

organização, garantindo o suporte adequado aos processos finalísticos. Estão 

diretamente relacionados à gestão dos recursos necessários ao 

desenvolvimento de todos os processos da organização. Os seus produtos e 

serviços se caracterizam por terem como clientes, principalmente, elementos 

internos ao ambiente da organização, como por exemplo, gestão de pessoas, 



7 
 

 

gestão de veículos, aquisição de bens e materiais, gestão de documentos. 

Considerando o contexto e o grau de implementação e gestão do Parque e 

da APA, foi definido que seriam modelados os processos críticos da área meio 

das duas unidades, ou seja, os processos que têm maior impacto no 

desempenho das unidades ou que envolvem muitos recursos para serem 

executados. 

Em resumo, o objetivo deste trabalho consiste na identificação dos 

processos críticos da área meio do Parque Nacional da Serra do Cipó e da 

APA Morro da Pedreira, enxergar como eles funcionam hoje e fazer o desenho 

de como se quer que eles passem a funcionar. E servindo como um dos 

primeiros passos na implementação de um modelo de gestão gerencial a ser 

incorporado na cultura organizacional local. 

 

1.2  Unidade de Aplicação 

 

O Parque Nacional da Serra do Cipó (Parque) está situado na porção 

central do Estado de Minas Gerais, e é inteiramente circundado pela Área de 

Proteção Ambiental Morro da Pedreira (APA), ambas geridas pelo Instituto 

Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). 

A área do Parque é de 31.617,8 hectares e da APA de 

aproximadamente 100 mil hectares. O território das unidades abrange os 

municípios de Jaboticatubas, Santana do Riacho, Morro do Pilar e Itambé do 

Mato Dentro, Conceição do Mato Dentro, Taquaraçu de Minas, Itabira e José 

de Melo. Os municípios de Jaboticatubas e Taquaraçu de Minas pertencem a 

Região Metropolitana de Belo Horizonte. 
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Figura 01: Mapa de localização das unidades de conservação 
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O quadro atual de pessoal das unidades é composto por um total de 10 

servidores e 15 terceirizados, conforme a tabela a seguir: 

Cargo Parque APA Total 
Servidores 

Terceirizados 
Parque/APA 

Analista Ambiental 6 2 8 - 

Técnico Ambiental 1 0 1 - 

DAS 0 1 1 - 

Auxiliar de Limpeza - - - 4 

Vigilante - - - 4 

Oficial de Manutenção - - - 3 

Controlador de Acesso - - - 4 

Total 7 3 10 15 

 

Figura 02: Tabela com o quadro de servidores das unidades de conservação 

As duas unidades de conservação, Parque e APA, estão sediadas no 

mesmo local, compartilhando uma única estrutura predial, de equipamentos 

(veículos, equipamentos de informática) e de serviços (internet, telefone, 

vigilância). 

O Parque foi criado em 1984 e a APA em 1990. Mas o primeiro 

instrumento oficial de planejamento, denominado Plano de Ação Emergencial 

(PAE) só foi elaborado em 1994.  O PAE foi um modelo adotado na ocasião 

para suprir a necessidade de se regularizar a situação de diversas unidades de 

conservação do Brasil que não contavam com plano de manejo. Vale ressaltar 

que o PAE contemplou somente o Parque e permitiu a abertura da unidade à 

visitação. 

Em 2009 foi publicado o Plano de Manejo do Parque. Os encartes 1, 2 e 

3 foram elaborados em conjunto com APA, entretanto não se finalizou o 

zoneamento e encarte 4 do plano de manejo da  APA, o qual encontra-se em 

andamento. 
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No entanto, o plano de manejo não atendeu plenamente as 

necessidades de instrumentalização da gestão do Parque. 

O fato é que até 2011 prevaleceu um modelo burocrático de gestão com 

resquícios patrimonialistas. Era visível, por exemplo, a falta de comunicação 

entre os servidores, a desconexão entre áreas de trabalho (coordenações). 

Além disso, havia uma indefinição de papéis que permitia, por um lado, o 

comportamento de servidores que se tornaram tarefeiros, ou seja, simples 

cumpridores de ordens do chefe e, por outro lado,  servidores que se envolviam 

com atividades pontuais, para as quais possuíam mais afinidade, porém 

desconexas, pautadas mais pelo seu interesse individual e sem ponderar se 

estas vinham de encontro aos verdadeiros objetivos fins da unidade de 

conservação.  Não raramente os resultados ficavam à mercê do acaso. 

Neste contexto era visível a necessidade de um planejamento onde 

ficassem explícitas as diretrizes, os objetivos, os indicadores, as metas, as 

ações e as competências de cada servidor e funcionário envolvido na gestão 

das unidades. Esse tipo de planejamento como ferramenta de gestão nunca foi 

elaborado por nenhuma das duas unidades. 

Diante deste cenário, no final de 2011 foi elaborado um planejamento 

cujo objetivo foi organizar, minimamente, os processos das unidades. Este 

planejamento foi elaborado de forma participativa onde todos envolvidos foram 

construtores do plano, e não apenas expectadores. E buscou-se também, a 

partir dos instrumentos e ferramentas existentes, considerar o planejamento 

estratégico do ICMBio. O planejamento foi elaborado de forma integrada entre 

o Parque e a APA. 
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No decorrer de 2011 e 2012, ao se implementar o planejamento 

elaborado, verificou-se que questões culturais eram entraves à implementação 

de mudanças. Portanto, uma proposta de planejamento para as unidades deve 

considerar questões como “verdades”, “princípios” ou “valores” que balizam o 

comportamento das pessoas e as tornam resistentes às mudanças quando 

estas não se ajustam ao seu modo de entender a realidade. 

Alguns exemplos e características do ambiente de trabalho no Parque e 

APA: 

 Histórico de Processos Administrativos Disciplinar (PAD’s) 

 Equipes com relações de desconfiança 

 Acusações da sociedade sobre abuso de autoridade, abuso de poder e 

mal uso do patrimônio público 

 Relação de poder do agente público muito forte no trato com a 

sociedade, com prevalência do mecanismo de comando e controle para 

lidar com problemas externos ao Parque e a APA 

 Resistência à uniformização de procedimentos: cada um faz da forma 

que quiser 

 Hábito de não fazer registro dos conhecimentos gerados, ou seja, não 

há gestão documental. E com isso o conhecimento gerado ao longo de 

anos é sempre perdido na saída e entrada de novas chefias e novos 

servidores 

 Servidores alheios às diretrizes institucionais: alguns não acessam ao e-

mail institucional 

 

Neste cenário, o nível de organização das atividades da área meio 
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consumia muita energia, tempo e recurso prejudicando a execução das 

atividades finalísticas. 

Com isso, o que era para ser um imprevisto acabava tornando-se uma 

constância, como por exemplo “faltar produto de limpeza”. Problemas 

relativamente simples tornavam-se complexos, como por exemplo “não poder 

imprimir um ofício por falta de tonner na impressora”. Uma atividade não ser 

executada no tempo desejado, como por exemplo “deixar de fazer uma vistoria 

pelo fato do veículo não estar abastecido”. O fato era que a execução de 

atividades finalísticas, muitas vezes, ficam comprometidas por um gargalo na 

atividade meio. 

E como ocorre na maioria das unidades de conservação, o Parque e a 

APA não possuem servidores específicos para atuarem na área administrativa. 

E os contratos de funcionários terceirizados contemplam somente os serviços 

de limpeza, vigilância patrimonial, controle de acesso e manutenção. 

Assim, não raramente muitas atividades da área meio ficavam sob a 

responsabilidade quase que exclusiva do chefe, seja gerenciando, seja ele 

mesmo executando, sobrecarregando-o e desviando-o do seu papel de gestor. 

Outro ponto é que nos últimos anos o ICMBio tem inovado no sentido de 

facilitar o funcionamento da área meio às unidades descentralizadas, como por 

exemplo os contratos nacionais e a criação das UAAF regionais. No entanto, 

no Parque e na APA as inovações e as soluções disponibilizadas pela DIPLAN 

muitas vezes acabavam sendo subutilizadas  pela falta de uma organização 

interna. 

Importante ressaltar que esta situação não é específica do Parque 
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Nacional da Serra do Cipó e APA Morro da Pedreira. Tendo em vista que a 

gestão das duas unidades está inserida num modelo de gestão pública 

predominante no cenário nacional. Modelo este que vem sendo repensado, 

questionado e que tem promovido mudanças. 

 

1.3  Objetivos 

 

 Estabelecer continuidade ao processo de planejamento iniciado ao final 

de 2011 

 Estruturar e organizar a área administrativa do Parque e APA 

 Definir rotinas e procedimentos de trabalho 

 Definir responsabilidades 

 Intervir na equipe e na cultura organizacional 

 Melhorar o apoio administrativo às atividades finalísticas 

Espera-se também que a organização da área meio do Parque e APA, 

através da modelagem dos processos críticos da área meio, possa dar 

continuidade às mudança no ambiente organizacional das unidades: 

 Evidenciando a importância que os indivíduos desempenham nesse 

processo, contribuindo para o desenvolvimento de novas atitudes. 

 Buscando um modelo de gestão baseado no trabalho em equipe e na 

formação de parcerias entre os servidores, criando um ambiente 

colaborativo. 

 Criando condições para evitar que os interesses individuais dos 

membros da equipe os afastem de suas tarefas óbvias. 
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 Procurando equilibrar as necessidades individuais com as de fazer parte 

de equipes de trabalho. 

 Contribuindo para harmonizar os compromissos dos membros da equipe 

com as atividades e tarefas, gerando assim um melhor nível de 

interação e respeito entre a equipe. 

 Criando uma base para que a gestão da unidade possa avançar no 

sentido de se construir o seu planejamento estratégico e modelar os 

processos finalísticos. 

 Avançando no sentido de sair de um modelo funcional tradicional com 

fortes traços patrimonialistas à caminho de  um modelo gerencial 

(gestão por processos) 

 Viabilizando a reestruturação dos processos da unidade com foco no 

resultado, evitando que os resultados fiquem à mercê do acaso. 

 Influenciando na cultura organizacional por meio do gerenciamento da 

rotina de trabalho do dia-a-dia das unidades de conservação 

 

2. METODOLOGIA DE REALIZAÇÃO DA PRÁTICA 

 

2.1. Elaboração da proposta de trabalho 

Para a elaboração da proposta de trabalho foi considerada a demanda de 

gestão do Parque Nacional da Serra do Cipó baseada, principalmente, na 

percepção e necessidades apontadas pelo chefe da unidade e, também, a 

vivência e percepção do dia-a-dia sobre as unidades pela servidora Rossana 

Santana que é lotada no Parque. 
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Inicialmente foi realizada conversa com o chefe do Parque que indicou a 

direção almejada para a sua gestão. Considerando que as duas unidades de 

conservação, Parque e APA, estão sediadas no mesmo local e compartilham 

uma única estrutura predial, de equipamentos e de serviços, concluiu-se que a 

proposta de trabalho deveria ser estendida também a APA Morro da Pedreira. 

Assim, foi definido pelos chefes do Parque e da APA que a área meio das duas 

unidades funcionariam de forma totalmente integrada. A partir desta decisão, a 

proposta de trabalho passou então a englobar as duas unidades. 

A fim de consolidar a proposta e definir um cronograma, os consultores 

internos agendaram reunião com os dois chefes. A reunião foi realizada na 

data de 16/11/2012 com a participação somente do chefe do Parque. 

A Proposta de trabalho para as unidades ficou assim definida: 

 A avaliação do planejamento integrado de 2012 – Data definida para 

06/12/2012 

 Modelagem dos processos críticos da área meio do Parque e APA – 

Data sugerida para 04 a 08/02/2012 e 26 a 28/02/2012 (as datas seriam 

confirmadas durante a oficina de avaliação do planejamento, em 

06/12/2012) 

 Elaboração do planejamento estratégico do Parque – Data a definir 

 Modelagem dos processos finalísticos do Parque – Data a definir 

 Para o trabalho final do Ciclo de Formação Continuada em Gestão para 

Resultados foi considerado a Modelagem dos Processos Críticos da 

área meio do Parque e APA. 
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2.2. Mobilização da equipe para as oficinas 

A mobilização para a realização das oficinas foi feita através de e-mails 

encaminhados a todos os servidores do Parque e APA esclarecendo sobre a 

atividade e incentivando a participação. 

Na oficina de avaliação do planejamento integrado, realizada em 

06/12/2012, participaram todos os servidores do Parque e APA. Na oficina foi 

confirmado o cronograma sugerido para as oficinas de modelagem. 

Cronograma este que garantia a participação de todos os servidores, exceto de 

um servidor do Parque que estaria de férias na oficina de 04 a 08/02 e não 

havia como alterar. 

Na primeira oficina de modelagem, realizada no período de 04 a 

08/02/2013, não participaram 02 servidores: o servidor do Parque que estava 

com férias previamente agendada e o chefe da APA que alterou suas férias no 

decorrer do processo. 

Na segunda oficina de modelagem, realizada no período de 26 a 

28/02/2013, participaram todos os servidores do Parque e APA. 

 

2.3. Oficina de avaliação do planejamento integrado de 2012 

A oficina de avaliação do planejamento integrado de 2012, realizada em 

06/12/2012, além de avaliar a implementação do planejamento elaborado, teve 

como objetivo retomar as discussões sobre planejamento criando assim um link 

para a intervenção proposta com a modelagem dos processos críticos da área 

meio do Parque e da APA. 

Foi então apresentada a proposta de trabalho acordada entre os consultores 

internos e os chefes do Parque e da APA, ratificado o cronograma de trabalho 
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e contextualizada a proposta dentro do Ciclo de Formação Continuada em 

Gestão para Resultados. 

Para isso foram realizadas Exposições dialogadas incentivando o debate 

entre os participantes, trabalhos em grupo, brainstormings, levantamento das 

expectativas do grupo e avaliação da oficina. 

ANEXO 1: Relatório da Oficina de Avaliação do Planejamento Integrado de 2012.  

 

2.4. Oficinas para modelagem dos processos críticos da área meio 

 

Foram realizadas duas oficinas. A primeira, do dia 04 a 08/02/2012 e a 

segunda de 26 a 28/02/2012. A primeira foi realizada na sede do Parque/APA. 

A segunda, em um auditório localizado fora do Parque. A decisão de realizar a 

oficina fora do ambiente de trabalho foi tomada pela equipe e consultores 

internos a fim de garantir maior foco e menos dispersão com os problemas 

diários das duas unidades. 

Durante a realização das oficinas foram utilizados os seguintes 

equipamentos para auxiliar o trabalho dos consultores internos: Datashow, Flip 

Chart, Quadro Branco, Cartolinas, Tarjetas e Papel Kraft para montagem de 

painéis. 

 

2.4.1. Abertura da oficina 

Foi feita uma apresentação em power point, expondo a agenda 

acordada na oficina de 06/12/2012 e situando a equipe em relação a etapa 

atual da proposta de trabalho. 
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Na sequência foi entregue aos chefes das unidades a versão impressa 

do relatório da oficina de avaliação do planejamento integrado de 2012. 

 

ETAPA DATA 

Avaliação do Planejamento Integrado de 2012 Realizada em 06/12/2012 

1ª Oficina para modelagem dos processos críticos da área meio 
Parque e APA 

04 a 08/02/2013 

2ª Oficina para modelagem dos processos críticos da área meio 
do Parque e APA 

26 a 28/02/2013 

Oficina para elaboração do Planejamento estratégico do Parque A definir 

Oficina para elaboração dos planos de ação A definir 

Oficinas para modelagem dos processos críticos finalísticos do 
Parque 

A definir 

 

Figura 03: Tabela com a agenda de trabalho acordada 

 

Os objetivos da oficina foram apresentados em Flip Chart, conforme a 

seguir: compreender a gestão por processos; conhecer alguns conceitos da 

gestão por processos; compreender a modelagem de processos e as 

ferramentas utilizadas; identificar os processos da área meio do Parque e da 

APA; definir os processos críticos da área meio do Parque e da APA; modelar 

os processos críticos da área meio do Parque e da APA. 
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Figura 04 e 05: Apresentação dos objetivos da oficina em Flip Chart 

  

A programação da semana foi apresentada através de power point  e 

distribuída em formato  impresso  a todos participantes. A fim de garantir o bom 

andamento e condução dos trabalhos durante a semana construiu-se, de forma 

participativa, os acordos entre a equipe e foram realizados ajustes de horários 

na programação. 

 

2.4.2. Envolvimento da equipe nos temas gestão por processos e 

modelagem de processos 

 
Realizada a abertura, iniciaram-se as apresentações e os debates sobre 

o objetivo fim da oficina. 

A metodologia escolhida foi envolver a equipe no tema Gestão por 

Processos e Modelagem de Processos, aprofundando os conceitos 

fundamentais relativos ao tema e contextualizando o ICMBio neste modelo de 

gestão. E a partir de então, exercitar a prática de modelagem. 
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Os temas foram abordados em duas apresentações com o uso de power 

point e o auxílio de Flip Chart: A primeira sob o título Gestão por Processos e a 

segunda sob o título Modelagem de Processos. 

Durante as duas exposições buscou-se estimular a participação e o 

diálogo entre os participantes, incentivando a troca de conhecimento e a 

reflexão conjunta entre moderadores e a equipe. 

Na apresentação sobre Gestão por Processos foram abordados os 

seguintes temas: 

 Evolução histórica das formas de gestão 

 Definição de processo e de gestão por processos 

 Conceitos fundamentais da gestão por processos 

 Diferença entre processos de apoio (área meio) e processos finalísticos 

 Processos críticos 

 A gestão por processos no ICMBio 

Ao final da apresentação, com participação ativa do grupo expondo e 

debatendo ideias, houve um nivelamento de entendimento sobre os conceitos 

fundamentais de gestão por processos. As discussões principais foram entorno 

dos seguintes pontos: 

 Mesmo com a evolução das formas de gestão, o patrimonialismo ainda 

está bastante presente na administração pública brasileira. 

 Num modelo de gestão para resultados temos que avaliar o nosso 

trabalho sob o ponto de vista dos nossos clientes (sociedade). E refletir 

sobre o que a sociedade espera das nossas unidades, e quais 

resultados temos que entregar. 
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 As mudanças que ocorreram no ICMBio após o início da implantação do 

modelo de gestão por processos. E os novos instrumentos que a 

instituição vem utilizando para implantar o modelo. 

 O modelo de gestão a ser construído no âmbito do Parque e da APA, 

especificamente em relação a integração da gestão das unidades: 

Integração somente da área meio ou os processos finalísticos também 

devem ser modelados de forma integrada? 

 

 

Figuras 06, 07 e 08: Slides da apresentação sobre Gestão por Processos 

 

 

Figuras 09 e 10: Anotações das discussões sobre Gestão por Processos 
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Na apresentação sobre Modelagem de Processos procurou-se nivelar o 

conhecimento básico sobre modelagem: o que, para que e como. Foi 

apresentada a metodologia a ser utilizada e fornecida algumas ferramentas 

para a prática da modelagem. Em resumo foram abordados os seguintes 

assuntos: 

 O que é mapear e modelar processos. 

 Para que mapear e modelar processos. 

 Metodologias: matriz SIPOC e fluxograma 

 Exemplos de modelagens de processos  

 Apresentação da proposta de trabalho para modelar os processos 

críticos da área meio do Parque e da APA. 

Ao final da apresentação, constatou-se que houve reflexão e 

balizamento de entendimentos sobre modelagem de processos de uma forma 

geral. Refletiu-se também sobre a modelagem dos processos no âmbito do 

Parque e da APA, identificando a necessidade de se modelar diversos 

processos da área finalística. Houve socialização de conhecimento e de 

informação sobre a modelagem dos processos. 

 

 

Figuras 11, 12 e 13: Slides da apresentação sobre Modelagem de Processos 
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Figura 14: Apresentação e discussão sobre Modelagem de Processos 

 

2.4.3. Identificação dos processos da área meio, dos processos 

críticos e definição dos donos de processos 

 

Findadas as exposições dialogadas deu-se início aos trabalhos práticos 

que resultariam nos produtos almejados pela modelagem. 

O primeiro passo foi a identificação do maior número possível de 

processos da área meio do Parque e da APA. 

Para realização desta atividade os participantes foram divididos em dois 

grupos. Cada grupo foi estimulado a elaborar uma lista procurando contemplar 

todos os processos da área meio do Parque e da APA. A base para esta 

atividade foram os conceitos trabalhados nas exposições dialogadas. 

Posteriormente, as listas foram expostas num painel e cada grupo fez 

uma breve apresentação dos processos identificados. 

Na sequência, durante o intervalo, para facilitar a discussão em plenária, 

os moderadores consolidaram em uma planilha excel os processos listados 

pelos dois grupos. 
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Finalmente, em plenária, foi consolidada uma lista única dos processos 

da área meio do Parque e da APA. Sendo que para facilitar o mapeamento e a 

compreensão, os processos extensos e/ ou complexos foram subdivididos em 

subprocessos. 

Durante a atividade e principalmente nas discussões em plenária, houve 

uma grande reflexão e discussão sobre processo x atividade x tarefa e também 

sobre a área meio (processos de apoio) x área finalística (processos fins). 

Diante das discussões e reflexões foi sugerido à equipe a não se ater a busca 

da lista perfeita no que se referem aos conceitos exatos de processos e 

subprocessos, área meio e área fim. Considerando que a equipe estava dando 

os primeiros passos na modelagem de processos, que era a primeira vez que 

conceitos, modelos sobre gestão de processos estavam sendo discutidos no 

âmbito das duas unidades, em caso de atividades serem listadas como 

processos/subprocessos ou processos finalísticos listados como processos da 

área meio, não comprometeria o resultado trabalho. O aperfeiçoamento da lista 

de processos de apoio se daria com o amadurecimento da equipe e durante o 

gerenciamento dos processos onde, espera-se, que os mesmos sejam 

melhorados e modificados. 

Foi verificado grande ansiedade por parte da equipe em modelar 

processos da área finalística. 
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Figura 15: Trabalho em grupo para levantamento dos processos da área meio 

 

Figura 16: Trabalho em grupo para levantamento dos processos da área meio 

 

Figuras 17 e 18: Apresentação dos grupos 
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A partir da lista dos processos da área meio, o segundo passo foi 

identificar os processos críticos da área meio do Parque e da APA. 

Para realizar essa identificação foi apresentado à plenária, critérios que 

conceitualmente são utilizados para se considerar um processo como sendo 

crítico: 

• Processos que têm maior impacto no desempenho das unidades 

• Processos que impactam outros processos (se não forem realizados 

corretamente vão dificultar a execução de atividades de outros 

processos) 

• Processo que quando não atinge o resultado desejado o prejuízo à 

organização é grande 

• Processos que envolvem muitas pessoas e que requerem muito tempo 

para serem executados ou que envolvem muitos recursos financeiros. 

 

Com base na lista de processos da área meio identificados no exercício 

anterior, e considerando os critérios apresentados, foi solicitado que cada 

participante identificasse os 5 (cinco) processos mais críticos para serem 

modelados. E após a escolha, ranqueassem os processos com nota de 1 a 5, 

sendo 5 para o primeiro mais crítico e 1 para o quinto mais crítico. 

Previamente, foi elaborado pelos consultores internos um mural de tarjetas com 

todos os processos da área meio identificados. 

Na sequência foram distribuídos, para cada participante, cartões com 

número de 1 a 5. Cada participante se dirigiu ao mural e ranqueou os 5 

processos escolhidos. 
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Finalmente, foi feito a soma da pontuação dos processos escolhidos. Os 

5 processos com maior pontuação foram considerados os processos críticos da 

área meio do Parque e da APA: 

1) Gestão documental: 27 pontos 

2) Transporte: 21 pontos 

3) Gestão de pessoas: 16 pontos 

4) Controle dos almoxarifados: 06 pontos 

5) Atendimento ao cidadão-usuário: 05 pontos 

 

Importante ressaltar que o número de 5 (cinco) processos foi sugerido 

considerando:  

• a quantidade de processos com perspectiva de concluir a modelagem 

até o término da oficina 

• a quantidade de processos modelados que, ao serem implementados, 

podem impactar positivamente a gestão das unidades, ou seja, dar 

feedback (retorno) aos demais processos 

• o atendimento as necessidades mais imediatas das unidades, dando 

maior clareza aos processos que devem ser concentrada maior atenção 

e energia neste primeiro momento. 

 

 

ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS PARA IDENTIFICAÇÃO 
DOS PROCESSOS CRÍTICOS DA ÁREA MEIO

• Processos que têm maior impacto no desempenho das unidades, ou seja, 
são fundamentais para que as unidades cumpram os seus objetivos

• Processos que impactam outros processos (se não for feito direito vai 
dificultar a execução de atividades de outros processos)

• Processo que quando não atinge o resultado desejado o prejuízo ao 
Parque e a APA é grande

• Processos que envolvem muitos servidores ou que requerem muito tempo 
para serem executados, ou que têm muitos recursos $ aplicados

 

Figuras 19, 20 e 21: Slides da apresentação sobre processos críticos 
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Figuras 22 e 23: Atividade para identificação dos processos críticos 

 

Figura 24: Painel com os processos da área meio e o ranqueamento dos processos críticos 

 

Durante a exposição dialogada foi ressaltada a importância dos 

processos terem pessoas que respondessem por eles, que fossem os 

responsáveis. Definiu-se em plenária que os responsáveis seriam chamados 

de “donos de processo”. 

Foi sugerido à equipe que aproveitasse o momento para definir um 

responsável para cada processo e subprocesso da área meio do Parque e 

APA, considerando que essa definição seria essencial para a implementação 

dos processos após a modelagem. 
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A definição dos donos de processos foi feita de forma democrática, 

considerando os seguintes aspectos: 

• As atividades da área meio já assumidas por alguns servidores 

• Afinidade do servidor com o processo / subprocesso 

• A necessidade de todos da equipe colaborar no desempenhando das 

atividades da área meio, uma vez que as duas unidades não possuem 

funcionários terceirizados para a área meio. 

Importante ressaltar que as responsabilidades pelas atividades da área 

meio nas unidades, salvo algumas exceções, não estavam definidas. Diante 

disto, os chefes do Parque e APA aproveitaram para delegar aos donos de 

processos, a partir daquela data, a responsabilidade pelo(s) processo(s) que 

coordena(m) no âmbito das unidades. 

Após a definição dos donos dos processos, foi feito uma exposição 

dialogada em relação ao papel, a responsabilidade dos donos dos processos. 

O papel dos donos de processos ficou definido da seguinte maneira: 

• Para todos os processos: cada dono de processo definido na oficina 

assumiria, desde já, a responsabilidade pelo processo nas unidades 

• Para os processos modelados (processos críticos): dar suporte ao 

processo; monitorar o cumprimento do processo; identificar os 

problemas; recomendar mudanças; planejar e implementar as melhorias 

do processo 

• Para os processos que não foram modelados: construir um 

procedimento básico para o processo e apresentar para a equipe 

• Para os processos onde fossem estabelecidos indicadores: a medição 

ficaria, também, sob a responsabilidade do Dono do Processo. 
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Ao final foi possível a produção de um mapa dos processos e 

subprocessos da área meio do Parque e da APA, com a identificação dos 

processos críticos e dos donos de cada processo / subprocesso. 

APÊNDICE A: Mapa dos processos e subprocessos da área meio do Parque e APA, 

com a identificação dos processos críticos e os donos dos processos. 

 

Figuras 25 e 26: Painel com os processos da área meio, identificando os processos críticos e 
os donos dos processos 

 

 

Figuras 27 e 28: Apresentação e discussão sobre o papel dos donos de processos 
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2.4.4. Modelagem dos processos críticos da área meio do Parque e da 

APA 

 

Após o levantamento dos processos da área meio, a identificação dos 

processos críticos e a definição do responsável (dono do processo), o passo 

seguinte foi dar início à Modelagem propriamente dita dos processos críticos da 

área meio do Parque e da APA: 

• Gestão Documental 

• Transporte 

• Gestão de Pessoas 

• Controle do Almoxarifado 

• Atendimento ao Usuário 

 

Antes de iniciar a modelagem dos processos, foram apresentados dois 

vídeos: 

• Corte de gastos 

http://www.youtube.com/watch?v=SITIFVzSXG8 

 

• Vicente Falconi fala sobre o gerenciamento da rotina na escola 

http://www.youtube.com/watch?v=YrOdPBeT3ms 

 

Os vídeos propiciaram amplo debate entre os participantes. De modo 

geral todos concordaram que a organização das atividades meio são 

imprescindíveis para que se possa dedicar mais tempo e energia às atividades 
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finalísticas. As principais considerações foram anotadas em tarjetas e afixadas 

num painel. 

 

 

Figura 29: Painel com as considerações apontadas pela equipe durante o debate dos vídeos 
que antecederam o início da modelagem dos processos 

 

 

Para a modelagem, o método utilizado para descrição e mapeamento 

dos processos foi o “Efeito Bidê”. Ou seja, partiu-se da modelagem dos 

processos que já ocorrem nas unidades buscando garantir uma estrutura de 

funcionamento que dê suporte aos processos finalísticos, os quais serão 

modelados numa etapa posterior. 

Previamente os consultores internos fizeram um levantamento de 

informações sobre cada processo a ser modelado com o objetivo de conhecer 

as suas particularidades e entender a lógica de funcionamento nas unidades. 

Em alguns casos este levantamento foi feito junto ao servidor que já era 

responsável pelo processo nas unidades, solicitando-o que fizesse um 

levantamento preliminar coletando o máximo de informações possíveis sobre 
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como o processo acontecia ou como, em sua opinião, deveria ser o seu 

funcionamento. 

Com base nas informações coletadas, os consultores internos 

construíram previamente um fluxograma inicial para o processo ou 

subprocesso. 

Para a modelagem em plenária, o fluxograma foi revisto passo-a-passo, 

reformulado e em alguns casos refeito por toda a equipe. Ao longo da 

elaboração do fluxograma foram identificadas atividades que precisariam ser 

detalhadas e, intuitivamente, a equipe já foi identificando requisitos que 

envolviam todo o processo. Importante ressaltar que, por opção da equipe, 

considerando a pouca prática em trabalhar a modelagem de processos e 

fluxos, algumas atividades foram detalhadas no próprio fluxograma. 

Após a finalização do fluxograma, passou-se a construção da matriz 

SIPOC. Ressaltou-se para a equipe que a matriz fornece uma visão geral do 

processo, possibilitando o gerenciamento mais eficaz das variáveis que 

interferem nos resultados. Assim, utilizando os conceitos apresentados 

anteriormente, a matriz foi sendo preenchida em plenária. Para o quesito 

indicador, foi ressaltada a importância de se buscar um indicador simples, de 

fácil conferência e que refletisse de fato aquilo que se deseja medir. Para 

alguns processos optou-se por estabelecer um indicador de acompanhamento. 

A partir das informações e discussões geradas durante a elaboração do 

fluxograma e da matriz SIPOC foi sistematizado um Procedimento Operacional 

para cada processo. O Procedimento Operacional incluiu o fluxograma, a 

matriz SIPOC e o detalhamento das atividades das etapas do processo. 
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A matriz SIPOC e o Procedimento Operacional não foram elaborados 

para todos os processos ou subprocessos. O nível de detalhamento da 

modelagem de cada processo e subprocesso foi definido a partir de avaliação 

de toda a equipe. 

Verificou-se a necessidade de algumas providências e requisitos para a 

implementação de alguns processos da forma como foram modelados. 

Exemplo: adquirir bandejas individuais, melhorar a conexão da internet, 

organizar os almoxarifados, cadastrar todos os servidores no SGDOC, etc. 

Para atender estas necessidades e possibilitar a implementação imediata dos 

processos modelados foi construída com a equipe uma agenda de 

encaminhamentos, mencionando a providência ou atividade a ser realizada, o 

responsável e a data. 

 

 

Figuras 30 e 31: Modelagem dos processos críticos 
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Figuras 32 e 33: Modelagem dos processos críticos 
 

 

Ressaltou-se que mesmo tendo sido priorizada a modelagem dos 

processos críticos, nos quais a equipe concentraria maior atenção e energia 

era de grande importância gerenciar também os demais processos da área 

meio. 

A fim de dar continuidade ao trabalho realizado nas oficinas, inserir a 

prática de modelagem na cultura organizacional das unidades; conhecer os 

processos que permeiam a gestão das duas unidades para que possam ser 

geridos e, consequentemente, apresentarem melhores resultados, foi sugerido 

que se desenvolvesse um plano para a modelagem dos demais processos da 

área meio, ou seja, os processos não críticos que não foram modelados. 

No entanto, para o gerenciamento destes processos, ao menos num 

primeiro momento, não seria necessário uma modelagem detalhada como foi 

feita para os processos críticos. Foi sugerido e ratificado pela equipe que cada 

Dono de Processo elabore um procedimento operacional básico com o intuito 

de padronizar, no âmbito das unidades, a forma de executar as atividades 
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inerentes ao processo que gerencia e que permita, também, iniciar o ciclo de 

melhorias. 

Foi definido o prazo de 20/05/2013 para que cada Dono de Processo 

elabore e divulgue para a equipe o procedimento operacional. 

 

Vamos construir um acordo para que 
possamos atingir o grande objetivo abaixo?

Todos os processos da área meio do 

Parque e APA mapeados / modelado

• Um GT para modelar o processo crítico Atendimento 

ao Usuário

• Definir um cronograma (data final) para qu e cada 

DONO DE PROCESSO elabore um procedimento 

básico para o processo que gerencia e apresente para 

a equipe

Proposta

 

Figuras 34 e 35: Slides da apresentação e discussão dos próximos passos da modelagem 
 
 

2.4.5. Construção da agenda de encaminhamentos e de uma estratégia 

para divulgação dos processos modelados 

 

No decorrer de toda a Oficina, nas apresentações ou durante a 

modelagem e discussões, observou-se a necessidade de algumas providências 

ou requisitos para: 

 Iniciar a implementação do processo modelado na unidade. 

 Direcionar alguns encaminhamentos relativos aos próximos passos do 

trabalho.  

 Direcionar algumas demandas de gestão das unidades que foram 

identificadas durante as discussões ou por solicitação das chefias e da 

equipe. 
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À medida que os requisitos, demandas ou necessidades iam sendo 

identificadas, foram feitas anotações em Flip Chart. 

Posteriormente, estas anotações foram sistematizadas em uma Agenda 

de Encaminhamentos propondo a atividade / tarefa a ser realizada, o 

responsável e a data limite para o atendimento. 

APENDICE B: Agenda de Encaminhamentos 

 

Figura 36: Discussão da agenda de encaminhamentos 
 

 

Além da agenda de encaminhamentos, ao final da oficina, outro ponto 

abordado em plenária foi a necessidade de uma estratégia de divulgação dos 

processos, para facilitar o reconhecimento e a implementação dos mesmos no 

dia-a-dia das unidades. 

Foram propostas as seguintes estratégias: 

• Distribuir uma pasta para cada servidor contendo os fluxos e os 

procedimentos operacionais de todos os processos modelados. 

• Disponibilizar todos os produtos no Computador Servidor. 

• Confeccionar um painel com os fluxos de todos os processos críticos 
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2.4.6. Avaliação 

 

Foi solicitado aos participantes que avaliassem o trabalho em relação ao 

cumprimento dos objetivos, a atuação dos moderadores e a participação 

individual. A avaliação teve como objetivo dar feedback aos consultores sobre  

o trabalho realizado. 

Foi distribuído um questionário para cada participante contendo um total 

de 13 quesitos abrangendo os seguintes fatores: cumprimento dos objetivos da 

oficina, atuação dos moderadores e participação individual. Para cada quesito 

foi solicitado que se atribuísse uma nota, sendo: 1 (discordo / precisa 

melhorar), 2 (concordo parcialmente / pode ser aprimorado) e 3 (concordo / 

excelente). 

Além dos fatores a serem avaliados, foi solicitado também que cada 

participante emitisse a sua opinião respondendo três questões abertas e o 

campo observações. Estas informações serão utilizadas para subsidiar o 

aprimoramento das ações de moderação e melhorar as próximas oficinas 

previstas para as unidades. 

APÊNDICE C: Resultado da avaliação do trabalho pelos participantes. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1. Gestão por processos 

 

Gonçalves, (2000) menciona que não existe um produto ou serviço 

oferecido por uma empresa sem um processo organizacional. Assim todo 

trabalho importante realizado nas empresas faz parte de algum processo. 

Araujo, et al  (2011) conceitua o processo como sendo um  conjunto  de 

recursos e atividades inter relacionadas que transformam no tempo, insumos 

em produtos ou serviços. 

Para Paim (2009) a gestão de processos é uma abordagem para gerir 

sistematicamente, mensurar e melhorar os processos da empresa, através do 

trabalho de equipes multifuncionais e da ampliação do poder dos empregados. 

Consiste em documentar os processos, entender o fluxo destes, atribuir 

responsabilidades gerenciais, aperfeiçoa as métricas do processo, melhorá-lo 

para garantir a qualidade do produto e o seu desempenho. 

O mesmo autor destaca que a gestão tradicionalmente funcional pode 

ser mudada para uma gestão orientada por processos, no sentido da 

agregação de valor que ocorre horizontalmente nas organizações. 

Ainda segundo Paim (2006), a gestão de processos se divide em três 

grupos de tarefas: projetar, gerir no dia-a-dia e promover aprendizado. Estas 

tarefas incluem mensurar ou medir e melhorar os processos, com o interesse 

principal de usar metas e métricas para assegurar que funcionem como 

deveriam. 

 



40 
 

 

3.2. Mapeamento de processos 

 

Segundo Leal, et al (2005, apud Volpato, 2011) mapear processos 

significa identificar, documentar, analisar e desenvolver um processo de 

melhoria. É a representação visual dos processos de trabalho mostrando como 

inputs, outputs e tarefas estão ligadas entre si, proporcionando um novo 

pensamento de como o trabalho é realizado. 

Correia, et al (2002) ressalta que o mapeamento permite a redução de 

custo no desenvolvimento de produtos e serviço, pois já se tem o 

sequenciamento das atividades evidenciados, reduz as falhas de integração 

entre sistemas, melhora o desempenho da organização, além de permitir o 

entendimento dos procedimentos e dos processos por todos. 

Segundo Scucuglia, (2011), a descrição e o mapeamento dos processos 

podem ser feita de duas formas. Na primeira metodologia (bidê) parte-se do 

mapeamento ou modelagem dos processos nas áreas ou estruturas funcionais 

e estas “pernas” dos processos são agrupadas em processos cada vez mais 

agregados (maiores) levando à revelação da cadeia de valor da organização ou 

dos seus macroprocessos. O outro caminho parte-se da definição inicial da 

cadeia de valor para ir detalhando gradativamente os processos até se chegar 

à sua modelagem (chuveiro). 

Conforme Campos (2004), o gerenciamento da rotina do trabalho do dia-

a-dia deve ser centrado na definição da autoridade e responsabilidade de cada 

pessoa, na padronização dos processos de trabalho, na monitoração dos 

resultados dos processos comparando-os com as metas, na ação corretiva no 

processo a partir dos desvios encontrados nos  resultados, em um bom 
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ambiente de trabalho, na máxima utilização do potencial mental das pessoas e 

por fim, na contínua busca pela perfeição. 

Maranhão,  et  al (2006) afirmou que somente se pode gerenciar o que é 

medido. E que quando os processos são medidos são reveladas informações 

sobre a realidade de resultados, habilitando o gestor a tomar as decisões mais 

apropriadas.  A forma mais representativa das medidas são os indicadores de 

desempenho. Para a autora a forma mais adequada para se estabelecer um 

indicador é definir claramente o objetivo do processo. 

Segundo a mesma autora o indicador permitirá avaliar ou medir o grau 

em que o objetivo estabelecido está sendo alcançado. 

 

3.3. Cultura organizacional 

 

Segundo Schein (2009), a cultura de um grupo é a maneira padrão de 

suposições compartilhadas, resultado de uma aprendizagem acumulada que foi 

aprendida pelo grupo dentro do seu convívio, por meio das atividades internas 

e externas na busca de solucionar problemas. A cultura sendo algo padrão é 

ensinada aos novos colaboradores como a maneira adequada de perceber, 

pensar, agir e sentir diante dos problemas de sobrevivência e integração 

interna do grupo. 

Para Cury (2009) as mudanças serão permanentes e bem-sucedidas 

quando atingirem a cultura da organização, proporcionando assim o 

alinhamento dos atuais colaboradores. 

Nascimento (2011) analisou uma empresa que atua no setor de 

incorporação imobiliária e concluiu que o gerenciamento da rotina nas 
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organizações promove tanto um alinhamento entre os colaboradores, quanto 

agilidade e eficiência na execução das atividades das organizações. 

E segundo a mesma autora, a implantação do gerenciamento da rotina 

na organização passa a ser considerada um componente da cultura, garantindo 

os melhores resultados, onde a equipe compartilha as crenças e valores da 

organização, proporcionando um crescimento alinhado aos objetivos da 

empresa. 

Cabral, et al (2012) ressalta a importância da organização gerar 

resultados que atendam as necessidades com foco no cliente. E se os produtos 

gerados pela organização não forem necessitados ou desejados pela 

sociedade, diz-se que a organização não está efetivamente orientada para 

resultados. 

 

4. RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

4.1. Resultados relacionados ao conteúdo 

 

 Relatório de avaliação do planejamento 2012 que se constitui num 

instrumento de gestão para os gestores das unidades, Parque e APA, e 

que irá subsidiar a elaboração do planejamento estratégico do Parque 

(ANEXO 1). 

 Mapa dos processos e subprocessos da área meio do Parque e da APA, 

com a identificação dos processos críticos e dos donos de cada 

processo / subprocesso (APENDICE A). 



43 
 

 

 Agenda de encaminhamentos para atendimento de demandas 

necessárias à implementação dos processos modelados (APENDICE B). 

 Processo “Gestão Documental” modelado, conforme a seguir: 

o Para o subprocesso “cadastramento e movimentação de 

documentos e processos”: 

- Fluxograma elaborado (APENDICE D) 

- Matriz SIPOC elaborada (APENDICE E) 

- Procedimento Operacional sistematizado (APENDICE F) 

o Para o subprocesso “organização e manutenção do computador 

servidor”: 

- Fluxograma elaborado (APENDICE G) 

- Procedimento Operacional sistematizado (APENDICE G) 

o Para o subprocesso “organização e manutenção dos arquivos 

físicos”: 

- Fluxograma elaborado (APENDICE H) 

- Procedimento Operacional sistematizado (APENDICE I) 

 Processo “Gestão de Pessoas” modelado, conforme a seguir: 

o Fluxograma elaborado para cada um dos subprocessos: 

frequência, férias, instrutoria, hora extra, escala, cursos e viagens 

a serviço, banco de horas e licença saúde (APENDICE J). 

o Procedimento Operacional sistematizado para o processo “Gestão 

de Pessoas”, incluindo todos os subprocessos (APENDICE J). 

o Matriz SIPOC elaborada para o processo “Gestão de Pessoas”, 

incluindo todos os subprocessos (APENDICE K). 

 Processo “Transporte” modelado, conforme a seguir: 
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o Fluxograma elaborado para subprocesso uso de veículo 

(APENDICE L) 

o Fluxograma elaborado para o subprocesso manutenção de 

veículo (APENDICE M) 

o Fluxograma elaborado para o subprocesso abastecimento de 

veículo (APENDICE N) 

o Matriz SIPOC elaborada para o processo “Transporte”, incluindo 

todos os subprocessos (APENDICE O). 

o Procedimentos Operacionais para o processo “Trasnporte” 

definidos, porém não sistematizados. 

 Processo “Controle do Almoxarifado” modelado, conforme a seguir: 

o Fluxograma elaborado para cada um dos subprocessos: “uso e 

organização dos almoxarifados” e “aquisição de material” 

(APENDICE P). 

o Procedimento Operacional sistematizado para o processo 

“Controle do Almoxarifado”, incluindo todos os subprocessos 

(APENDICE P). 

 Resultado da avaliação do trabalho feito pela equipe (APENDICE C). 

 

4.2. Resultados relacionados ao processo de intervenção 

 

 Donos de processos esclarecidos quanto às suas responsabilidades. 

 Compromisso reafirmados pelas chefias em relação a implementação 

dos resultados da modelagem dos processos. 

 Amadurecimento da equipe em relação a organização atual do ICMBio 



45 
 

 

 Melhor entendimento do modelo atual de gestão da instituição como um 

todo, quebrando um pouco a cultura das unidades funcionando como 

“uma nave espacial perdida no espaço” e desvinculada de qualquer 

órgão ou da sede. Ou seja, as discussões permitiram visualizar que as 

unidades estão inseridas numa organização maior, “pertencem a alguma 

coisa”. 

 Maior embasamento teórico e conceitual pela equipe sobre modelos de 

gestão. 

 Maior balizamento de entendimentos sobre processos, gestão por 

processos e modelagem de processos. 

 Posturas construtivas e proativas da equipe 

 Reflexão a cerca da necessidade de modelar os processos finalísticos 

 Maior interação entre os membros da equipe em decorrência dos 

debates e trocas de conhecimento 

 Estímulo a promoção de melhorias no ambiente organizacional 

incentivando a colaboração e construção conjunta do conhecimento 

 

4.3. Resultados que não foram alcançados 

 

Não foi sistematizado o Procedimento Operacional para o processo 

Transporte. A servidora Paula, dona do processo, ficou encarregada de 

sistematizar os procedimentos estabelecidos e divulgar para a equipe até 

15/03/2012. 

O processo Atendimento ao Usuário não foi modelado. Apesar de ser 

um processo crítico, a sua lógica de funcionamento ainda não está muito clara 
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para a equipe, inclusive se é um processo da área meio ou um processo 

finalístico. Esta discussão no decorrer da oficina poderia se estender e 

comprometer outros resultados. Desta forma, foi sugerido a criação de um 

Grupo de Trabalho para fazer um estudo do processo e, com o apoio dos 

consultores internos, construir e apresentar à equipe uma proposta de 

modelagem. 

O Grupo de Trabalho, coordenado pelo servidor Edward, é constituído 

também pelos servidores Fábio e Clarismundo. Foi definido a data de 

20/05/2013 para que o GT apresente à equipe uma proposta de modelagem do 

processo para discussão. 

 

4.4. Resultados emergentes 

 

 Agenda de encaminhamentos com demandas que não estavam, 

necessariamente, ligadas ao trabalho 

 Formação de um Grupo de Trabalho para discutir questões relativas a 

Brigada de Prevenção e Combate a Incêndios 

 Nova discussão / reflexão sobre a gestão integração das duas 

unidades, Parque e APA 
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5. CONCLUSÕES 

 

A aplicação do trabalho proposta dentro do Ciclo de Gestão para 

Resultados proporcionou benefícios a gestão do Parque Nacional da Serra do 

Cipó e da APA Morro da Pedreira, auxiliando na organização dos trabalhos e 

dando os primeiros passos na árdua tarefa de conhecer os processos que 

movem as duas unidades. 

A equipe ainda está em fase de amadurecimento e aprendizado. E ainda 

percebe-se muita resistência às mudanças. Em várias situações a equipe 

busca as mesmas soluções utilizadas no passado para solucionar problemas 

atuais, ignorando as mudanças ocorridas tanto no ambiente interno quanto no 

ambiente externo. Nota-se que ainda há resquícios patrimonialista permeando 

as ações e o comportamento das pessoas.  

Hoje, é visível o avanço da instituição no que se refere ao suporte 

oferecido a área meio das unidades de conservação. Mesmo assim, no Parque 

e na APA, ainda há dificuldade por parte da equipe em assimilar estas 

melhorias, revelando mais uma vez a dificuldade em lidar com mudanças. 

Apesar das dificuldades, e mesmo diante de algumas contradições conscientes 

e inconscientes, a equipe se mostrou motivada com a proposta de trabalho, 

participando intensamente expondo claramente seus pontos de vista, 

discutindo e debatendo, ou seja, proporcionando um espaço para reflexão 

entre toda a equipe. 

A equipe espera que, com o trabalho iniciado pela modelagem dos 

processos, a área meio funcione de forma eficiente, sobrecarregando menos a 
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área finalística.  Há um grande anseio em modelar os processos da área 

finalística. 

Foram assumidos compromissos e iniciados processos que precisam ser 

exercitados pela equipe, mas também referendados continuamente pelos 

chefes das unidades. Ficou evidenciado o papel fundamental dos chefes na 

implementação dos processos conforme a modelagem construída, 

acompanhando, incentivando, insistindo e cobrando da equipe. Ou seja, se o 

chefe não “abraçar a causa”, poderá comprometer a efetividade do trabalho 

realizado. 

Os produtos gerados pela prática da modelagem são práticos (fluxos, 

procedimentos operacionais) e de possibilidade de implementação imediata. E 

se implementados conforme acordado repercutirá diretamente no dia-a-dia da 

gestão das unidades. Entretanto, os efeitos maiores provavelmente serão 

percebidos posteriormente, a medida que a equipe passe a incorporar as 

mudanças propostas e construídas coletivamente, possibilitando mudança na 

cultura organizacional local. 

A perspectiva do trabalho é que ele contribua para a solução de um 

problema da unidade. Neste sentido, é fundamental a atenção e vigilância por 

parte de toda a equipe a fim de não deixar a pedra do Sísifo “rolar de novo” 

pelos mesmos motivos. Que ela “role de novo” por causa de novos desafios da 

gestão das unidades.  

Por fim os resultados obtidos demonstram uma perspectiva favorável na 

melhoria contínua da gestão do Parque Nacional da Serra do Cipó e Apa Morro 

da Pedreira na busca da efetividade com foco no cliente ( cidadão). O caminho 
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é longo mas está aberto e propício para  a construção do planejamento 

estratégico e implementação de fato da gestão por processos. 

E para que esta perspectiva favorável se torne realidade concreta, a 

Coordenação Regional pode e deve exercer um importante papel no sentido de 

dar suporte, apoiar e investir na disseminação e construção de práticas de 

gestão junto às unidades vinculadas. 

 

Figura 37: Consultores internos e equipe do Parque e APA 
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