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Apresentação da metodologia de Planejamento Estratégico Participativo

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO

Visão / Missão / Valores
Monitoramento da
Execução /
Indicadores

Documento 1
Visão, Missão e Valores
do Sítio Santo Antônio.

Matriz SWOT
Diagnóstico
participativo

EXECUÇÃO

Documento 2
Plano de Ação
Caderno de propostas –
Projetos e ações

Propostas

O que vamos fazer hoje?
planejamento estratégico participativo

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO
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O que é Planejamento Estratégico?
Origem: revolução industrial.
Numa 1ª fase o Planejamento era visto somente como ferramenta de avaliação das operações físicas
de fabricação.
O planejamento se tornou destaque quando se introduziu as previsões gerais da condição econômica,
sendo base para a preparação do orçamento de capital e de despesas, com foco em controle das
despesas.
Numa 2ª fase adquire o caráter “Estratégico”.
Contexto:
- instabilidades econômicas
limitações de projeções futuras
- planejamento de longo prazo

identificação de tendências

análise de fatores ambientais
(internos e externos)

estratégia
substantivo feminino
1.
mil arte de coordenar a ação das forças militares,
políticas, econômicas e morais implicadas na condução
de um conflito ou na preparação da defesa de uma
nação ou comunidade de nações.
2.
mil parte da arte militar que trata das operações e
movimentos de um exército, até chegar, em condições
vantajosas, à presença do inimigo.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO

O que é Planejamento Estratégico?
“Participativo”
É o tipo de planejamento que envolve todas as pessoas que se relacionam com o objeto alvo do
planejamento
engajamento de seus membros

Quem são os membros (“atores”)? Todos envolvidos com o objeto – pessoas físicas, jurídicas, governo,
iniciativa privada, terceiro setor.
Por que envolver diferentes atores?
Ao considerar diferentes opiniões, saberes e perspectivas, o Planejamento Estratégico estabelece de
fato uma base de atuação comum e uma visão unificada dos objetivos a serem alcançados.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO é um PROCESSO:
- TEM CONTINUIDADE NO TEMPO,
- SOFRE REVISÕES,
- ENVOLVE VÁRIOS ATORES,
- ESTABELECE AÇÕES E PRIORIDADES

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO
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O processo de planejamento envolve e prioriza a articulação dos atores
envolvidos na superação do problema e no reconhecimento das
oportunidades, assim sendo variável potencial na geração de mudanças
significativas no ambiente organizacional.

https://www.youtube.com/watch?v=9xjBfR9RU-I

https://www.youtube.com/watch?v=B3SvJbhsmhE

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO

O que vamos fazer?

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO
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Oficina
Parte 1 – dia 20
-

Introdução
Construção da Missão, Valores e Visão para o Sítio Santo Antônio
Desenvolvimento da análise SWOT
Definição de objetivos para o Sítio Santo Antônio

Parte 2 - Dia 21
- Apresentação dos eixos de intervenção propostos pelo IPHAN
- Propostas de idéias e projetos pelos participantes da Oficina (Brainstorm)
- Identificação das propostas com nome, responsável, prioridade, custo estimado, prazo
- Montagem cronograma do plano de gestão para 3 anos
- Divisão em 3 subgrupos para detalhar propostas. Objetivo: transformar propostas em pré-projeto

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO
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É o produto do DIA 1
desta Oficina.
Dá origem a documentos
institucionais como uma Carta, um
Regimento Interno, Plano de Ação
de x anos.

É o produto do DIA 2
desta Oficina +
Execução de projetos – contratações,
cronogramas, parcerias. Escrever o o
projeto e por a ação para acontecer.
Exemplos: Escrever ou contratar um
roteiro de visitação. Planejar uma
exposição.

É a execução das atividades de
rotina e ações operacionais.
Exemplo: Ações de rotina: cortar a grama,
fazer a manutenção do telhado, limpeza,
segurança.
Projetos - A pessoa que está lá para guiar
os visitantes de acordo com o roteiro. A
montagem da exposição.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO

Oficina Parte 1
Missão, Valores e Visão para o Sítio Santo Antônio - conceitos

Missão, Visão e Valores para o Sítio Santo Antônio
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Oficina Parte 1
- Construção da Missão, Valores e Visão para o Sítio Santo Antônio

Visão

Amanhã

Valores

Como?

Missão

Hoje

Missão, Visão e Valores para o Sítio Santo Antônio

Missão, Visão e Valores para o Sítio Santo Antônio
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Missão

Missão
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A missão do Jardim Botânico de São Paulo é a preservação e o uso sustentável
da biodiversidade paulista e brasileira, por meio da conservação “in-situ” e
“ex-situ”, e o conhecimento de todos os grupos de plantas e fungos, bem como
de suas relações com o meio ambiente.
Os Jardins Botânicos têm um papel fundamental neste processo
conservacionista e educacional, cujo objetivo é ensinar a importância da
vegetação, da conservação da biodiversidade, da pesquisa científica e do
desenvolvimento sustentável.

Missão

FLORESTA NACIONAL DE IPANEMA
Criada no dia 20 de maio de 1992 pelo Decreto Federal nº 530, a
Floresta Nacional de Ipanema é uma Unidade de Conservação
Federal, administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação
da Biodiversidade - ICMBio, do Ministério do Meio Ambiente.
Localizada a 120 km da cidade de São Paulo e abrangendo parte
dos municípios de Iperó, Araçoiaba da Serra e Capela do Alto, sua
criação inseriu-se no contexto da Conferência das Nações Unidas
sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, a Eco-92 e seu
aniversário de 20 anos coincide com a Conferência Rio+20.
A missão da Flona de Ipanema é proteger, conservar e restaurar
os remanescentes de vegetação nativa do domínio de Mata
Atlântica, especialmente o Morro Araçoiaba, e seus ambientes
associados, seus atributos naturais, históricos e culturais,
promover o manejo florestal, o uso público e ser referência em
integração socioambiental, pesquisa e disseminação de
conhecimentos.

Missão
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MUSEU DA CASA BRASILEIRA
Missão
Ser um centro museológico de referência nas questões
da morada brasileira pelo viés de seus usos e costumes,
arquitetura e design, buscando preservar as relações do
homem com seu habitat, por meio da pesquisa, da
discussão e da comunicação, estimulando a inclusão
social.

Missão

A missão de uma organização é a sua finalidade, sua
razão de ser.
As organizações públicas só podem fazer o que
determina a lei, assim, cabe a elas, principalmente na
definição de sua missão, observar o que impõe a
legislação sobre sua área de atuação de forma que na
definição de sua identidade não haja extrapolação dessa
decisão do legislador.

Missão
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O que é o Sítio Santo Antônio?
Qual a razão de ser do Sítio Santo
Antônio?
Qual é o principal serviço que o Sítio
Santo Antônio oferece?
Quem usa o Sítio Santo Antônio e qual o
benefício que recebe?

Missão

Sítio Santo Antônio
São Roque – SP
Bem Tombado Nacional
MISSÃO
O SITIO SANTO ANTONIO É UM BEM COMUM CUJA
MISSÃO É GARANTIR A PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO
CULTURAL DAS CASAS BANDEIRISTAS PELA PROMOÇÃO
DO CONHECIMENTO PARA A SOCIEDADE.

Missão
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Visão

Visão
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Visão

Visão
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MUSEU DA CASA BRASILEIRA

Missão
Ser um centro museológico de referência nas
questões da morada brasileira pelo viés de seus
usos e costumes, arquitetura e design,
buscando preservar as relações do homem com
seu habitat, por meio da pesquisa, da discussão
e da comunicação, estimulando a inclusão
social.

Visão
Constituir um centro de
referência na área de
arquitetura e design.

Visão

O que queremos que o SSA seja?
Para onde queremos que o SSA vá?
Quais são os objetivos de longo prazo
para o SSA?
Como queremos que o SSA seja visto e
percebido pela sociedade?

Visão
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Sítio Santo Antônio
São Roque – SP
Bem Tombado Nacional

VISÃO
SER O ESPAÇO DE REFERÊNCIA
CULTURAL, AMBIENTAL E TURÍSTICA DO
ROTEIRO DOS BANDEIRANTES, INTERIOR
DE SÃO PAULO.

Visão

Valores
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Valores

Valores
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Os valores normalmente estão diretamente relacionados ao alcance da missão.
Devem representar um conjunto de crenças essenciais ou princípios morais que
informam às pessoas de como devem reger os seus comportamentos na
organização.
Valores são norteadores da gestão estratégica. Promovem a reflexão entre os
colaboradores e orienta a atitude delas com o poder de influenciar seu
comportamento e proporcionando a inspiração na execução de suas tarefas.
De praxe os valores não são criados, mas sim identificados porque já existem e
permeiam a instituição ao longo de sua história.
A identificação dos valores produz a confiança necessária para todas as partes
interessadas na forma de atuar e na evolução da organização.

Valores

Quais são os valores que almejamos para o SSA?

Como queremos trabalhar?
Como queremos receber o público?
Como queremos nos relacionar com a sociedade?

Valores
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Sítio Santo Antônio
São Roque – SP
Bem Tombado Nacional

PLURALIDADE
TRANSPARÊNCIA
ÉTICA
GENTILEZA

Valores

O que á análise SWOT ´?

É uma forma de identificar e organizar as vantagens e
desvantagens que envolvem o contexto do planejamento
estratégico
Responde às perguntas:
Como é o nosso ambiente de ação?
O que há de vantagens?
Quais são as desvantagens?
O que há de ameaças ao planejamento?
Quais são as forças favoráveis?

ANÁLISE SWOT
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Análise SWOT ou Análise FOFA
Forças (Strengths),
Fraquezas (Weaknesses),
Oportunidades (Opportunities) e
Ameaças (Threats).

ANÁLISE SWOT

Forças,
Oportunidades,
Fraquezas e
Ameaças

O Parque Municipal Américo Renné Giannetti, com 182.000 m², de área cercada e
com guaritas em todas as entradas, é o principal parque de Belo Horizonte.
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ANÁLISE SWOT

Ambiente
Interno

Ambiente
Externo

Alpiarça é uma vila portuguesa pertencente ao Distrito de Santarém, região
(NUTS II) do Alentejo e sub-região da Lezíria do Tejo, com cerca de 6 000
habitantes.

Forças

Fraquezas

-

-

Historia do bem;
Cenário exuberante;
Edificações conservadas;
Manutenção de rotina;
Espaços para eventos;
Visitas monitoradas nos fds e feriados e agendadas em dias úteis;
Ampla área verde/clima agradável;
APA no entorno;
Servidor do Iphan no local (caseiro Paulo);
Espaço para estacionamento;
Parceria com a prefeitura;
Divulgação da Prefeitura nas principais feiras de Turismo;

Infraestrutura precária para receber o público;
Ausência de programas de educação patrimonial e ambiental;
Comunicação ineficiente;
Geolocalização confusa;
Ausência de acessibilidade universal;
Segurança;
Falta de atualização de sistema de combate a incêndio;
Falta de equipamento adequado para manutenção do bem;
Baixa visitação;
Falta de projetos complementares de arquitetura;
Documentação fundiária precária;
Baixo aproveitamento dos usos nos espaços do bem;

Oportunidades

Ameaças

-

-

Acesso fácil para veículos particulares;
Parcerias com empresas e entidades públicas;
Geração de renda por locação de espaços e/ou imagens;
Geração de renda por venda de souvenir;
Cessão para café/alimentação;
Mercado para “estudo do meio” na rede privada de SP;
Apelo histórico-cultural para estudantes;
Presença de ETEC e FATEC na cidade com curso de Turismo e Eventos;
Presença de cursos universitários correlatos na cidade;

ANÁLISE SWOT

Orçamento federal insuficiente para o bem;
Assoreamento do lago;
Mudança de gestão política;
Ausência de participação da sociedade civil organizada;
Desconhecimento do bem pela sociedade;
Ausência de AVCB/bombeiros;
Caça ilegal;
Pragas biológicas e epidemias/mosquitos;
Sinal de telefonia/internet nos arredores;
Insuficiência de transporte público;
Ausência de sinalização viária turística adequada e integrada;

Sítio Santo Antônio
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Sítio Santo Antônio
São Roque – SP
Bem Tombado Nacional

OBJETIVOS GERAIS
1. Excelência da organização;
2. Compromisso com a preservação do Patrimônio Cultural;
3. Promover a continuidade das ações no tempo;
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Acessibilidade Universal (1)
• Proatividade (1)
• Educação Patrimonial (2)
• Conservação Preventiva (2)
• Incentivar a Participação da Sociedade Civil (2 e 3)

Objetivos para o Sítio Santo Antônio

Objetivos
Animação cultural

complementos?
Sítio
Santo Antônio

Infraestrutura

Fortalecimento
institucional

Objetivos para o Sítio Santo Antônio
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Prefeitura de
São Roque

IPHAN SP

Sítio Santo Antônio

Atores
Complementos?

Parcerias com a
sociedade civil

Objetivos para o Sítio Santo Antônio

Eixos de Ação – Moldura para organização de projetos e ações
Animação cultural

Infraestrutura

EIXO 1

EIXO 2

Fortalecimento institucional

Atores

IPHAN SP

Prefeitura de
São Roque

EIXO 3

Parcerias com a
sociedade civil

Objetivos para o Sítio Santo Antônio
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Animação cultural

IPHAN

Prefeitura

Terceiros – ONGs,
outros

Custo estimado

Expo 1 – Exposição permanente: Sitio Santo
Antônio – entre o passado e o presente

X

X

R$ 25.000,00

Expo 2 – Exposição permanente – institucional
IPHAN

X

X

R$ 12.000,00

Expo 3 – Exposição permanente – O patrimônio
tombado pelo IPHAN em SP – fotografias do
Arqo. Victor Hugo Mori

X

X

R$ 25.000,00

Montagem de exposições

Agenda de programação cultural e de eventos

X

X

Implantar uma agenda de eventos culturais

X

X

Custo zero

Ex: shows de pequeno porte, atividades lúdicas
ao ar livre, oficinas de fotografia, desenho, etc.

X

X

?

X

X

?

Serviço Educativo
oferecimento de serviço educativo: monitorias
para escolas, visitantes, turistas

Objetivos para o Sítio Santo Antônio - exemplos

Infraestrutura

IPHAN

Prefeitura

Terceiros – ONGs, outros

Custo estimado

Compra e instalação de sanitário masculino e
feminino e deficientes em container adaptado

X

X

R$ 64.000,00

Obra civil de deck e ligação dos contêineres nas
redes de água, esgoto e luz, paisagismo,
iluminação

X

X

R$ 20.000,00

Compra e instalação de container adaptado para
café / lanchonete

X

X

R$ 30.000,00

Instalação de sanitários + café / lanchonete

Anexo existente
Limpeza + Reforma básica – pintura, lâmpadas

R$ 8.000,00

Acessibilidade
Adaptação para acessibilidade – projeto a discutir

X

X

R$ 8.000,00

X

X

R$ 10 a 18.000,00

Sinalização
Sinalização externa e interna – projeto, aquisição
das peças e instalação
Mobiliário
Projeto de mobiliário

X

Contratação de execução e instalação

Custo zero
X

X

R$ 30.000,00

Objetivos para o Sítio Santo Antônio - exemplos
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Fortalecimento institucional

IPHAN

Prefeitura

Termo de Cooperação técnica IPHAN + Prefeitura de São Roque

X

X

Não se aplica

Elaboração de Plano de trabalho - IPHAN + Dep. Cultura + Dep Turismp + Gab
Prefeito

X

X

Diárias e transporte

Estabelecer equipe de gestão do projeto - 1 técnico da prefeitura e 1 do IPHAN / 1
gestor da prefeitura e 1 gestor do IPHAN para tratar sobre o Sítio Santo Antônio

X

X

Não se aplica

Proposta para gerenciamento da programação cultural, educativa e de eventos do
Sítio. (A prefeitura poderia oferecer um servidor em tempo integral para esta
atividade?)

X

X

X

Não se aplica

Criação de uma Associação de Amigos do Sítio Santo Antônio – participação da soc
civil, prefeitura, IPHAN, estado, ONG’s, etc. Pode captar recursos, colaborar na
gestão do espaço e de pessoas, elaborar projetos.

X

X

X

Não se aplica

Espaço de trabalho para técnicos e gestores – pode ser uma área dentro da
edificação do Sìtio ou o Anexo existente.

X

X

Equipamentos – computador, linha de telefone, sinal de internet

X

Terceiros –
ONGs, outros

Custo estimado

Não se aplica
X

Não se aplica

Criação de blog ou site = criar uma pagina no facebook com programação e
informações sobre o Sitio ou uma página especial dentro do site da prefeitura

Objetivos para o Sítio Santo Antônio - exemplos

Encerramento DIA 1
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