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Planejamento estratégico

O Planejamento Estratégico é um processo 
contínuo e dinâmico que antecipa o futuro a 
partir de decisões presentes, ou seja, ajuda a 
organização a antecipar as mudanças e a se 

preparar de forma eficaz para os eventos 
inesperados.



Missão da AESA

 Gerenciamento dos recursos hídricos subterrâneos e 
superficiais de domínio do Estado da Paraíba, de 

águas originárias de bacias hidrográficas localizadas 
em outros Estados que lhe sejam transferidas através 

de obras implantadas pelo Governo Federal e, por 
delegação, na forma da Lei, de águas de domínio da 

União que ocorrem em território do Estado da 
Paraíba. 

(Art. 3° da Lei n° 7.779, de 07/07/2005)



Elaborar e formalizar o Planejamento 
Estratégico da  AESA para o ano de 
2019, de forma colaborativa, à luz do 

contexto atual

Objetivo principal



● Discutir e buscar soluções para os principais 
desafios da AESA no horizonte considerado;

● Ampliar a visão de cada participante sobre 
toda a Agência;

● Consolidar o planejamento estratégico na 
ferramenta GEPLANES

Objetivos complementares



Insumos para o trabalho

Qualiágua

Progestão

+ novas 
prioridades



Premissas

● Construção do planejamento estratégico a partir da 
contribuição de cada participante
○ A experiência compartilhada amplia o 

conhecimento de todos;
○ O questionamento e o esclarecimento de dúvidas 

ajudarão na construção coletiva e no 
aprendizado;

○ A participação de todos é fundamental, afinal, 
tratam-se de especialistas



● Todo participante receberá, previamente às oficinas, um 
documento com informações extraídas do Progestão, 
Qualiágua e Procomitês;

● Polêmicas que durem mais de 10 min sem 
consenso/convergência irão para o Flip Chart (Pontos 
Pendentes);

● Haverá sempre um alinhamento inicial de conceitos;
● Dinâmica com grupos para haver maior interação, cada qual 

com um relator e um redator;
● Apresentação e validação em plenária.

Normas para as oficinas



Diretores + Gerentes + Facilitador

Participantes

Patrocinar, contribuir 
com participação e 

validar o trabalho de 
elaboração do 
Planejamento 

Estratégico

Participar ativamente 
dos trabalhos de cada 
fase da elaboração do 

Planejamento 
Estratégico

Apoiar nas escolhas 
metodológicas e 
facilitação das oficinas
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Objetivos Estratégicos

01



Agenda da oficina 01

Recepção\Abertura 09h00 às 09h15

Conceito

Dinâmica 1 - Criação 
dos Desafios 
Estratégicos

Dinâmica 2 - 
Convergência  dos 

Desafios Estratégicos

Dinâmica 3 - Criação 
dos Objetivos 
Estratégicos

Consolidação

09h15 às 09h30

09h30 às 10h00

10h00 às 10h30

10h30 às 11h00

11h00 às 11h40



Quais os desafios 
estratégicos da AESA?



Resultado esperado

Ao final desta oficina espera-se 
identificar os objetivos estratégicos 

que responderão os desafios, 
sendo a base para elaboração de 
indicadores, metas e iniciativas 

estratégicas



Dinâmica 1 - Criação

● Consultando os insumos disponibilizados, escreva, na sua 
opinião pessoal, quais os cinco desafios estratégicos 
mais importantes para AESA

● No grupo, após todos terem compartilhado suas reflexões, 
escolham e escrevam os cinco desafios estratégicos que 
melhor representem a ideia do grupo



Desafios Estratégicos

● Para cada desafio estratégico:
○ Escrever inicialmente o tema (palavras-chave que 

caracterizam o desafio)
○ Criar uma pergunta que tangibilize cada um dos cinco 

desafios (iniciar a pergunta com “como”)
○ Exemplo:



Dinâmica 2 - Convergência

● O representante de cada grupo apresenta sua redação 
para os demais grupos, ressaltando os pontos fortes da 
construção coletiva e os argumentos da escolha;

● Agrupamento de temas semelhantes, sendo escolhidos 
até nove desafios estratégicos;

● Após agrupados, os participantes irão distribuir um total de 
100 pontos naqueles desafios estratégicos que julgar 
mais representativos



Dinâmica 3 - Objetivos Estratégicos

● Após a definição dos desafios, os objetivos estratégicos 
devem ser definidos como forma de resposta às perguntas. 
Exemplo:
○ Prevenir e minimizar os impactos dos eventos críticos



Dinâmica 3 - Objetivos Estratégicos

● Após a definição dos objetivos, cada grupo deve descrever 
o significado de três objetivos estratégicos para facilitar a 
futura escolha de indicadores e ações/projetos. Exemplo:
○ Antecipar-se, por meio do acompanhamento sistemático das 

condições hidrometeorológicas e de armazenamento, à ocorrência 
de secas e inundações e de colapso de barragens com vistas a 
permitir a adoção de ações para reduzir seus impactos 
socioeconômicos e ambientais.



Consolidação

Como devem estar dispostos os 
objetivos estratégicos da ANA 

no seu Mapa Estratégico de 
forma a apontar para o sucesso 

institucional?



Consolidação



Indicadores
02



Agenda da oficina 02

Recepção\Abertura 09h00 às 09h15

Conceito

Dinâmica 1 - Criação 
dos Indicadores

Dinâmica 2 - 
Alinhamento dos 

Indicadores

Dinâmica 3 - 
Refinamento dos 

Indicadores

09h15 às 09h30

09h30 às 10h00

10h00 às 10h30

10h30 às 11h20

Dinâmica 4 - 
Consolidação dos 

Indicadores
11h20  às 11h50



Resultado esperado

Ao final desta oficina espera-se 
identificar os indicadores para 

avaliação do cumprimento de cada 
objetivo estratégico



Por que medir?



Indicadores

Indicadores são valores mensuráveis utilizados para 
verificar, da forma mais fiel possível, a efetividade em 
atingir os objetivos estratégicos, com base em uma 

escala de referência.



Características (SMART)

● eSpecífico: não deve ser tão amplo ou genérico que leve a 

interpretações duvidosas, perda de foco ou impossibilidade de alcance 

no contexto do Plano Estratégico;

● Mensurável: deve ser possível estabelecer uma escala de aferição;

● Atingível: a meta deve ser realista, viável, possível de atingir face aos 

recursos (humanos, materiais, financeiros etc.) disponíveis e às 

restrições conhecidas;

● Relevante: deve estar relacionado às prioridades estabelecidas, ao 

objetivo estratégico que se quer alcançar;

● Temporal: deve ser programável no tempo, deve possuir uma data 

limite para que seja atingido.



Características

● Para facilitar a identificação dos indicadores o The KPI 

Institute orienta as seguintes convenções:
○  # - para quantidades (Ex.: # funcionários);

○  $ - para valores monetários (Ex.: $ Salários dos funcionários);

○  % - para valores percentuais (Ex.: % funcionários inativos).



Indicadores

Objetivo estratégico

Nome do indicador

Descrição

Unidade de medida

Polaridade

Frequência da medição

Responsável

Mecanismo de controle

Fórmula

Fonte

Dinâmica 1

Dinâmica 2



Indicadores



Dinâmicas

● Dinâmica 1 - Criação
○ Em grupo, escrevam os indicadores que melhor 

mapeiem o atingimento dos objetivos estratégicos 
selecionados, indicando nome e descrição.

● Dinâmica 2 - Alinhamento
○ O representante de cada grupo apresenta os 

indicadores para os demais grupos.



Dinâmicas

● Dinâmica 3 - Refinamento
○ Em grupo, detalhem os indicadores definidos 

anteriormente, indicando unidade de medida, 
polaridade, frequência de medição, responsável, 
mecanismo de controle, fórmula e fonte.

● Dinâmica 4 - Consolidação
○ O representante de cada grupo apresenta os 

indicadores para os demais grupos.



Metas

03



Agenda da oficina 03

Recepção\Abertura 09h00 às 09h15

Conceito

Dinâmica - Criação 
das metas

Consolidação

09h15 às 09h30

09h30 às 10h30

10h30 às 11h00



Resultado esperado

Ao final desta oficina espera-se 
identificar as metas para cada 

indicador



Metas

“Alvo” claramente definido e que pode 
ser mensurado em um determinado 

tempo e espaço

Exemplo: Meta 
anual de vendas 
para 2009 é 65K 

para todas as lojas



Metas

Frequência da 
meta

Meta

Data alvo

Evolução Período I Período II ... Período N



Metas



Dinâmica - Criação das metas

● Em grupo, escrevam as metas para cada indicador. Neste 
momento, os indicadores definidos anteriormente podem 
ser refinados.



Iniciativas Estratégicas

04



Agenda da oficina 04

Recepção\Abertura 09h00 às 09h15

Conceito

Dinâmica 1 - Criação 
das iniciativas

Dinâmica 2 - 
Refinamento das 

iniciativas

09h15 às 09h30

09h30 às 10h30

10h30 às 11h00

Dinâmica 3 - 
Priorização das 

iniciativas
10h30 às 11h00



Resultado esperado

Propor as iniciativas 
(ações e projetos) 
para cada objetivo 
estratégico e 
priorizá-las no âmbito 
das respectivas 
perspectivas



Projeto

Esforço temporário 
empreendido para 
criar um produto, 
serviço ou resultado 
exclusivo 

(PMI, 2017).



Programa

Grupo de projetos 
sinérgicos gerenciados 
por meio de uma estrutura 
temporária para 
desenvolver capacidades e 
gerar benefícios que 
possibilitem alcançar o 
futuro desejado



Portfólio

Agrupamento de 
iniciativas 
(programas e 
projetos) com a 
finalidade de atender 
aos objetivos 
estratégicos



Projeto, Programa e Portfólio



Ciclo estratégico operacional



Iniciativas estratégicas x Processos



Projetos Estratégicos



Produtos de uma iniciativa



Dinâmica 1 - Criação das iniciativas

● Preencha, individualmente em post-its, sugestões de iniciativas 
essenciais para o alcance dos objetivos estratégicos e afixe-as nos 
respectivos quadros;

● Padronize escrever a iniciativa começando com verbo no infinitivo e 
terminando com o benefício, produto ou resultado a ser alcançado. 
Ex.:
○ Desenvolver o Sistema CRM
○ Melhorar o processo de criação de relatórios
○ Reduzir os custos de vendas

● Caso queira, você pode se identificar;
● O material das oficinas anteriores podem ser utilizados como referência; 
● Utilize post-it amarelo para novas iniciativas e verde para iniciativas 

em andamento.



Indicação individual de iniciativas



Dinâmica 2 - Refinamento das iniciativas

● Cada grupo deve pegar todos os post-its relativos aos seus 
objetivos estratégicos e colar nas respectivas colunas Pontos 
Pendentes;

● Os grupos devem discutir e buscar o consenso, juntando, excluindo, 
alterando e incluindo novas iniciativas nos seus objetivos estratégicos;

● Coluna Mantidas: Agrupar (juntar) as iniciativas afins e 
complementares;

● Colunas Descartadas: 
○ Descartar Iniciativa repetida (idêntica);
○ Descartar Operação continuada (Processo);
○ Descartar Iniciativa que não contribui ou que contribui de forma incipiente para 

o alcance do OE;
● Coluna Pontos Pendentes: Manter as sugestões que demorarem 

mais de 10m para convergir e tratar ao final.



Consolidação em grupo



Consolidação em grupo



Dinâmica 3 - Priorização

● Do ponto de vista metodológico para se ter portfolio de 
iniciativas são exigidos critérios;

● Os critérios definidos se baseiam no guia de Portfólio do 
PMI, em práticas de mercado, utilizado pela Consultoria 
na ANA. Os critérios estão agrupados em 3 temas:
○ Fatores Organizacionais: foca a relação do projeto com a estratégia e 

indicadores, no benefícios e nos Stakeholders;
○ Estimativas e Recursos: foca na disponibilidade de recursos 

financeiros e de equipe interna, nos prazos, nas licitações e nos 
recursos de TI;

○ Complexidade: foca no Escopo, nas interdependências, na existência 
de parceiro, na experiência anterior com projeto semelhante e o 
ambiente.



Fatores organizacionais



Estimativas e recursos



Complexidade



Complexidade



Detalhamento dos Projetos

Detalhamento dos projetos 
em momentos à parte com 
cada gerência utilizando o 

Project Model Canvas



Detalhamento dos Projetos

Posterior alimentação do 
Redmine para gerenciamento 

de projetos



Consolidação do Planejamento 
Estratégico 2019

05



Resultado esperado

● Apresentar o planejamento 
estratégico na ferramenta 
Geplanes

● Apresentar as 
funcionalidades para 
acompanhamento do 
planejamento estratégico



Planejamento Estartégico

Apresentação das funcionalidades do 
Geplanes (outro material)




