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ESTRATÉGIA 



GRUPOS DE TRABALHOS 

 AGILIZA DECISÕES 

 PROPICIA MAIOR MOBILIZAÇÃO 

 MELHORA A COMUNICAÇÃO 

 AUMENTA A CAPACIDADE GERENCIAL PARA TOMAR DECISÕES 

 PROMOVE UMA CONSCIÊNCIA COLETIVA 

 PROPORCIONA UMA VISÃO DE CONJUNTO 

 MAIOR DELEGAÇÃO 

 DIREÇÃO ÚNICA PARA TODOS 

 ORIENTA PROGRAMAS DE QUALIDADE 

 MELHORA O RELACIONAMENTO DO GT COM SEU AMBIENTE 
INTERNO E EXTERNO 



METODOLOGIA DE DIAGNÓSTICO 

• diagnóstico da situação, indo para a 
formulação das ações e alternativas, 
levantando por estratégias questões internas 
e externas, atingindo a operação e execução 
do planejado 



ETAPAS 

1) sensibilização; 

2) Planejamento do diagnóstico; 

3) Execução do planejamento; 

4) Relatoria e sistematização  das 
informações  levantadas; 

5) elaboração do  relatório  final do 
diagnóstico participativo; 

 

 

 



SENSIBILIZAÇÃO 

• Ação: Apresentação do projeto 
detalhadamente; realização de encontros 
iniciais para apresentação da metodologia do 
diagnóstico participativo; 

 



PLANEJAMENTO DO DIAGNÓSTICO 

• Definir o roteiro e o cronograma das reuniões 
e ações do GT; 

• O roteiro é a listagem detalhada os temas 
abordados nas reuniões; 

• Ao final desta etapa será realizado um 
encontro com a Comissão geral para 
apresentar o planejamento e ajustar o 
cronograma; 

 



Execução do planejamento 

• Realização de todas as reuniões para o 
levantamento das percepções e informações. 

• Aplicação de técnicas para organização das 
informações/dados e percepções: 

 Pesquisa Documental, mapa, linha do tempo, 
história oral, diagrama de bolas, matriz de 
produção e Fofa. 

• Pode acorrer a aplicação de questionários com o 
objetivo de complementar o diagnóstico 
participativo. 



RELATORIA E SISTEMATIZAÇÃO  DAS 
INFORMAÇÕES 

•  Relatoria  e sistematização  das  
informações  levantadas. 

•  Os participantes cada GT irão realizar a 
validação e ajustes no diagnóstico. 

 



ELABORAÇÃO DO  RELATÓRIO  
FINAL DO DIAGNÓSTICO  

PARTICIPATIVO 
• Equipe de trabalho e responsabilidades 

• Fundamentação 

• Abordagem da proposta 

• Análise e diagnostico 

• Elaboração do Plano estratégico 

 

 



ELABORAÇÃO DO  RELATÓRIO  
FINAL DO DIAGNÓSTICO  

PARTICIPATIVO 

• CARACTERISTICAS: 

 - CLAREZA; 

 - RIGOR; 

 - ESTRUTURA BEM DEFINIDA 



Diagnostico 

Organizar 

dados 

 

Analisar os 
dados 

 

Implantar 
decisões  

Mensurar os 
resultados 

 

Avaliar  os 
resultados 

 

Adotar  ações 
corretivas 

            Planejamento         Implementação               Controle 



O que? O que faremos? 

Como? De que forma seremos mais eficientes? 

Onde? Em que local a ação se realizará? 

Por que? Quais os motivos que motivaram tal ação? 

Quem? Quais os responsáveis por sua realização? 

Quando? Em que momento a ação será executada? 

Quanto? Qual o valor do recurso necessário? 


