
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO



• Instrumento para guiar o cumprimento da 

missão institucional: think tank.

• Fortalecer o posicionamento institucional, 

no Brasil e no exterior.

• Incorporar avanços no desenho 

institucional e de processos já 

alcançados; e aperfeiçoá-los.

• Criar e monitorar metas.

• Definir um ciclo de gestão de longo 

prazo: 2º ano da gestão Convergência e 

duas gestões subsequentes (5 anos).

• Instituição jovem e em expansão.

• Profissão em crescimento.

• Desafios no exercício da profissão:

• Demanda por qualificação

• Falta de regulamentação

• Exigência de transparência e ética

• Novas tendências (ESG)

• Espaço a ocupar para construção de 

conhecimento e debate.

Contexto e objetivos

Entendimento do contexto
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Definição dos objetivos



• Construção com participação ampla dos 

associados.

• Metodologia flexível, adequada ao perfil 

da organização e formato online:

• Objectives and Key Results (OKRs)

Premissas e entregas

• Formação inicial em estratégia e OKRs.

• Cenários prospectivos sobre o futuro da 

profissão.

• Revisão do propósito organizacional.

• OKRs (institucionais e temáticos).

• Planejamento estratégico consolidado.

• Planos táticos para implementação.

Principais entregas
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Entendimento das premissas



Construção do planejamento estratégico 

em 4 fases

ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO

CONSTRUÇÃO

DOS OKRS

CONSOLIDAÇÃO

DO P.E.

PLANOS

TÁTICOS
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Fase 1: alinhamento estratégico
Definição do posicionamento e propósito

• Definição do cronograma detalhado.

• Realização de pesquisa com associados e análise de dados.

• WORKSHOP 1 – Lançamento e alinhamento metodológico (estratégia e 

OKRs)

• Realização de entrevistas com liderança e stakeholders externos.

• Construção e análise de cenários prospectivos.

• Construção de diretrizes e hipóteses de posicionamento.

• WORKSHOP II – Futuro da profissão e revisão do propósito organizacional

5



Fase 2: construção dos OKRs
Grupos de trabalho

• Desenho do modelo de OKRs (gestão e desdobramento).

• Desenho do modelo de performance.

• Alinhamento das metas estratégicas orientadoras.

• OFICINAS – Construção de OKRs (reuniões de até 90’ por grupo de trabalho)
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Fase 3: consolidação do planejamento
Validação

• Alinhamento e harmonização dos OKRs.

• Consolidação do documento de planejamento estratégico.

• WORKSHOP III – Validação do Planejamento Estratégico
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Fase 4: planos táticos
Consolidação pelos grupos de trabalho

• Análise de aderência da carteira de projetos estratégicos.

• OFICINAS – Detalhamento dos projetos estratégicos (Project Canvas)

• Consolidação dos planos táticos.

• WORKSHOP IV – Validação dos planos táticos
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Realização 100% mediada por 

tecnologia (Zoom e Miro)
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Estrutura dos encontros online

Construção

Interação online, em 

modelo brainstorming, 

guiada por templates

de trabalho (canvas)

Encontros síncronos 

(de 60’ a 90’) por grupo 

de trabalho, com os 

associados

• Pesquisas prévias 

disponibilizadas na 

nuvem

• Zoom

• Miro

Validação

Interação online, em 

modelo brainstorming, 

guiada por templates

de trabalho (canvas)

Encontro síncrono (até 

120’) por fase, com a 

liderança

• Pesquisas prévias 

disponibilizadas na 

nuvem

• Zoom

• Miro

Componente Processo Encontros Recursos
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