
Inovação 
no Planejamento Estratégico



“O planejamento não diz respeito às decisões 
futuras, mas às implicações futuras

das decisões presentes.”

 Peter Drucker
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O planejamento estratégico é uma prática já comum para o 
Crea-PR, que há mais de 15 anos adota metodologias 
específicas para análise e planejamento de ações a serem 
desenvolvidas a cada gestão. 

Para o Crea-PR, o planejamento estratégico é indispensável, 
e mais do que isso: é imprescindível que seja desenvolvido e 
executado com eficácia. A análise do cenário atual e dos 
possíveis cenários futuros, das oportunidades e ameaças, 
forças e fraquezas, possibilita a definição de objetivos fortes 
e metas exequíveis em todos os níveis hierárquicos.

O foco na capacidade de adaptação às mudanças, da 
maximização do potencial produtivo e do atendimento aos 
Princípios da Administração Pública são também premissas 
nesse processo. 

2018: Adoção do Balanced Scorecard

Para o período 2018/2020, a metodologia adotada passou a 
ser o Balanced Scorecard (BSC), já eleita como uma das 
práticas de gestão mais importantes e revolucionárias das 
últimas décadas. 

Trata-se de uma visão integrada e balanceada da empresa, 
que permite visualizar claramente a estratégia por meio de 
perspectivas que se complementam. 

Esse trabalho, à época, envolveu desde a reformulação da 
identidade institucional até a definição dos indicadores e 
metas, assegurando o alinhamento metodológico 
necessário.
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A metodologia Balanced Scorecard (BSC) já foi consagrada 
como uma das práticas de gestão mais importantes e 
revolucionárias dos últimos 75 anos. Um dos motivos da 
sua escolha para aplicação no planejamento estratégico do 
Crea-PR foi o fato de que cria forte foco na estratégia 
corporativa, possibilitando visão geral do que precisa ser 
feito, em paralelo ao que já ocorre na empresa e nos 
processos que podem e precisam ser aprimorados. 

O BSC assegura que quatro perspectivas primordiais sejam 
abordadas para o planejamento estratégico: clientes, 
financeiro, processos e aprendizado e crescimento. 

É necessário que a organização atue nas quatro 
perspectivas, de forma ordenada, pois entre elas existe uma 
relação de causa e efeito: para ter clientes satisfeitos e 
equilíbrio financeiro, é necessário ter excelência nos 
processos; e para que os processos sejam excelentes, é 
preciso que as pessoas estejam capacitadas e motivadas. 

Diferenciais do modelo BSC

● Orienta a tradução das diretrizes da Alta Direção em 
ações concretas, exequíveis em todos os níveis da 
organização, integrando prioridades estratégicas com a 
rotina; 

● Cada objetivo estratégico está obrigatoriamente 
associado a um ou mais indicadores de desempenho, 
que são monitorados periodicamente, mantendo o foco 
constante da organização no atingimento ou não do 
indicador e, por consequência, do objetivo;

● Orienta o foco nas prioridades da organização, que 
devem ser poucas e vitais; 

● Conduz a análise em quatro perspectivas que possuem 
entre si relação de causa e efeito, fechando um ciclo de 
compromissos com resultados.

Histórico 2018/2020
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Adequação do modelo BSC 
para Órgãos Públicos 

Os mapas estratégicos que seguem a metodologia BSC mostram as 
quatro perspectivas em inter-relação. No modelo padrão, aplicado às 
instituições com fins lucrativos, a perspectiva “Financeiro” está no 
topo, demonstrando que todo o processo gera efeito sobre o 
principal objetivo: o lucro financeiro. 

Já no caso das organizações públicas, como é o caso do Crea-PR, o 
modelo alinha as perspectivas “Clientes” e “Financeiro”, uma vez que 
as instituições públicas têm como principal objetivo o 
cumprimento de sua missão perante a sociedade – nesse caso, a 
perspectiva financeira está relacionada unicamente à 
sustentabilidade e ao equilíbrio orçamentário. 

Histórico 2018/2020
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Melhorias trazidas pelo BSC para o Crea-PR

Uma das novidades do planejamento com a adoção da 
metodologia BSC é que, em todas as etapas, as definições 
são realizadas de forma participativa. Isso garante que a 
visão estratégica seja mantida em foco, mas também, 
garante que a estratégia seja exequível, uma vez que as 
ações para atingir os objetivos estratégicos são propostas 
pelas áreas gerenciais, responsáveis por executar ou 
coordenar sua execução. 

Outra melhoria ocorreu na organização do planejamento 
estratégico, de forma independente do planejamento da 
rotina. No quadro a seguir, estão comparadas as 
principais alterações:

Histórico 2018/2020
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A adoção do modelo BSC para o triênio 2018/2020 trouxe 
importantes contribuições e resultados ainda melhores para 
as ações do planejamento estratégico. Entretanto, o novo 
cenário cultural apontava a necessidade de novas 
mudanças, ainda mais relevantes.

Dentre os aprendizados deste novo modelo adotado à 
época, uma das mais significativas foi a de que, cada vez 
mais, o planejamento estratégico precisa ser tratado 
cautelosamente no curto prazo, para que então se obtenha 
resultados de longo prazo. 

Diante de um mundo em constante evolução, há uma 
necessidade frequente de reavaliar necessidades de todas 
as partes interessadas, abrindo espaço para mudanças que 
envolvem desde as pequenas tarefas de projetos, até os 
grandes objetivos estratégicos.

A seguir abordamos algumas das lições aprendidas durante 
este processo.
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1. Objetivos estratégicos devem 
ser inspiradores

Ao definir objetivos estratégicos com viés 
operacional ou “finito”, observa-se uma 
limitação natural da forma de agir. 

Ou seja: para que as pessoas envolvidas 
possam despertar da criatividade e propor 
soluções inovadoras, é necessário 
começar definindo objetivos maiores, 
inspiradores, que sejam capazes de 
despertar novas ideias e ampliar o 
horizonte de soluções.
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Objetivo inspirador: a 
resposta está no PORQUÊ

O quadro ao lado ilustra uma 
das análises realizadas sobre o 
quadro de objetivos estratégicos 
2018/2020. 

Observa-se que, quando 
aprofundamos o olhar sobre o 
“por que fazer” de um certo 
objetivo estratégico, 
encontramos a razão maior que 
nos possibilita a definição de um 
objetivo efetivamente inspirador.

Implantar um programa 
de marketing 
regionalizado e integrado

Redação do objetivo 
(2018)

Para melhorar o alcance 
da informação sobre a 
atuação positiva do 
Crea-PR

 Por que queremos 
isso?

Melhorar a opinião da 
sociedade paranaense acerca 
da atuação do Crea-PR

✔ Objetivo inspirador 

COMO FAZER = INICIATIVA
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2. Iniciativas estratégicas devem 
ser operacionais e entregar 
resultados claros em prol de um 
objetivo estratégico

Em alguns casos, as iniciativas propostas 
para o objetivo estratégico se tornaram 
pouco objetivas, dificultando o processo 
de operacionalização e assim atrasando 
os resultados esperados.

Potencializar o uso de 
tecnologia com foco 
na elevação da 
produtividade da 
fiscalização

Redação atual da 
iniciativa

Hackathons

Como faremos isso?

Realizar no mínimo 2 
hackathons para 
soluções tecnológicas 
que elevem a 
produtividade da 
fiscalização

✔ Iniciativa adequada 

POR QUE FAZER = OBJETIVO



Lições aprendidas

14

3. A operação deve estar tão 
envolvida na estratégia quanto a 
liderança

Os indicadores ou itens de controle são 
estabelecidos para monitorar o 
desempenho de um processo ou de uma 
iniciativa, que leve a empresa em direção 
ao seu objetivo estratégico. Em sua 
maioria, o resultado desses indicadores é 
diretamente afetado pelo trabalho dos 
funcionários operacionais, e não pelas 
lideranças. 

Afetado diretamente por:
● Prazo de protocolos tratados (operação)
● Qualidade do atendimento (operação)

Indicador no Mapa Estratégico: NPS - Net Promoter Score

Ambos monitorados nas áreas como “indicadores de rotina”
→ não gera consciência do impacto das equipes na estratégia da empresa

Afeta também as estratégias de endomarketing / “vestir a camisa”

Por isso, é imprescindível que todos conheçam e compreendam a sua atuação 
nos resultados da empresa como um todo, estimulando o engajamento e, mais 
do que isso, a participação na proposta de soluções e ideias inovadoras.
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4. As prioridades devem estar claras

Um dos pontos de aprendizado mais relevantes deste 
processo está relacionado ao volume de desafios 
propostos. Ao se definir uma série de objetivos e suas 
respectivas medições, com metas e prazos definidos, 
o volume máximo de esforço será dedicado a atingir 
esses resultados. 

Entretanto, é natural que esse esforço tenha de ser 
dividido entre tantos quantos forem os desafios, de 
modo que é indispensável priorizar o resultado 
esperado para o momento, e então sucessivamente 
modificá-los de forma adequada à capacidade de 
tratamento.

Do contrário, todo esforço dividido entre tantos 
desafios, será insuficiente para atingi-los.

40+ indicadores com metas

16

Por onde 
começar? Critérios para 

priorizar?

Quais entregas 
mínimas por 
período?

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



Lições aprendidas

16

5. As metas devem ter objetivos de curto 
prazo e revisão frequente

A pandemia de 2020 modificou drasticamente o 
comportamento de todas as pessoas. Seja no cenário 
interno ou no externo, foi necessário aprender a 
reavaliar processos e redefinir metas de acordo com 
uma nova realidade, em um cenário de incertezas e de 
mudanças constantes.

No processo anterior, em que as metas eram definidas para o triênio, várias 
ocorrências modificaram o cenário e fizeram com que os resultados 
ficassem “negativos” perante o que se havia planejado.

Essa condição gera desengajamento nas equipes e uma sensação de 
fracasso por um resultado que, na verdade, não depende diretamente da 
atuação dos funcionários, e nem mesmo pode ser controlado.
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6. Os “incentivos perversos” devem ser 
mapeados e eliminados

Chama-se “incentivo perverso” a situação em que a 
busca por um resultado positivo pode gerar efeito 
negativo em outro processo ou resultado. Essa 
divergência é bastante comum quando se tem 
objetivos qualitativos e quantitativos aplicados sobre 
um mesmo processo, ou ainda, quando um dos dois 
deixa de ser monitorado. 

O monitoramento adequado e equilibrado dessas 
forças é necessário para que aquilo que chamamos 
de “saúde” do processo, de modo geral, seja mantida 
em equilíbrio. 

QUANTITATIVO

Realizar XXX fiscalizações da conduta 
profissional

Reduzir o índice de processos 
éticos arquivados sem aplicação 

de penalidade

QUALITATIVO

Planos de ação elaborados por equipes 
independentes = desequilíbrio entre 

qualidade e quantidade
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7. O planejamento estratégico deve estar aberto a 
mudanças a qualquer tempo

Enquanto tanto se fala em mundo “VUCA”, essa sigla que 
representa o cenário da sociedade atual, não há como 
esperar que o processo de planejamento estratégico se 
mantenha estável da forma como ocorria antes.

Os objetivos de longo prazo são necessários e direcionam o 
olhar para uma instituição sólida e segura, entretanto, as 
peças devem ser alteradas sempre que necessário para 
atender às mudanças de todas as partes interessadas. 

O aprendizado obtido do processo, os acertos e os erros, devem retroalimentar 

o planejamento estratégico a qualquer tempo, para mantê-lo efetivamente estratégico.



Lições aprendidas

19

8. As responsabilidades devem ser 
compartilhadas

No modelo BSC, a construção dos planos de ação 
seguia o modelo 5W2H, preenchendo formulários 
similares a planilhas.

Esse modelo de plano de ação ficava com o 
preenchimento e atualização concentrado com 
apenas uma pessoa responsável, o que prejudicava a 
atualização sobre o andamento das tarefas.

Era necessário um modelo de planejamento e gestão 
de projetos e tarefas que fosse atualizado em tempo 
real por todos os envolvidos, possibilitando a tomada 
de decisão em tempo hábil.



3. Realinhamento 
metodológico
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As lições aprendidas com os modelos anteriores de 
planejamento estratégico, inclusive com o Balanced 
Scorecard, trouxeram à luz importantes reflexões que 
direcionaram a uma necessidade premente: inovar. 
Diante desse contexto, novos conhecimentos foram 
agregados, trazendo à discussão alguns movimentos 
importantes de gestão estratégica e gestão de 
projetos da atualidade: os métodos ágeis, como o 
Scrum, a metodologia OKR, e o Design Thinking, para 
soluções inovadoras e cocriação.

Após aprofundamento na teoria desses modelos, 
conclui-se que seria inadequada a sua aplicação literal 
para um planejamento estratégico como o do 
Crea-PR. Entretanto, as premissas de cada um 
pareciam adequadas o suficiente para sanarem as 
questões identificadas como lacunas nos modelos 
anteriores. Iniciou-se assim o redesenho de um 
processo exclusivo, adequado a essa necessidade.

Scrum: é um framework dentro do qual pessoas podem tratar e 

resolver problemas complexos e adaptativos, enquanto produtiva 

e criativamente entregam produtos com o mais alto valor possível; 

preza por entregas fracionadas. Aplica-se principalmente ao 

desenvolvimento de softwares e utiliza o método Kanban.

OKR: em tradução livre, essa sigla corresponde a análises de 

objetivos e resultados-chave. É comumente utilizado para rastrear 

o progresso de uma equipe à medida que o time se move em 

direção a objetivos alinhados com as necessidades da empresa. 

Design Thinking: é método para estimular ideação e perspicácia 

ao abordar problemas, envolvendo cocriação e 

multidisciplinaridade, teste e validação de soluções que são 

estabelecidas em mínimos produtos viáveis.
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OKR: Qual a diferença?

Se o modelo OKR é baseado em definir objetivos e, em 
seguida, os resultados-chave que devem ser 
buscados, parece bastante similar ao que já se faz no 
modelo BSC. Entretanto, este novo modelo que vem 
se tornando famoso por ser adotado por grandes 
empresas como a Google, traz alguns diferenciais.

Os métodos tradicionais possuem particularidades 
que acabam dificultando a compreensão de todo o 
time em relação à necessidade de aperfeiçoamento 
de um processo específico, por exemplo, algo que o 
OKR evita, uma vez que ele é estrategicamente 
definido, medido e reavaliado. 

Por exemplo, os OKRs permitem que as análises sejam 
automatizadas e os objetivos sejam direcionados a todo o time da 
empresa de maneira mais rápida e estratégica, fazendo com que os 
líderes e colaboradores ganhem tempo. 

Nesse sentido, sua principal diferença para métodos já consolidados 
no mercado é a praticidade da distribuição das informações. 

Desse modo, entender o que é OKR permite que todas as pessoas 
dentro de uma organização estejam alinhadas em um objetivo 
comum e claro. Com definições estratégicas, o OKR faz com que os 
colaboradores entendam quais são as prioridades, permitindo com 
que os objetivos sejam facilmente alcançados. 
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PRINCIPAIS ELEMENTOS DO MODELO OKR

OBJETIVOS
O que queremos?

● INSPIRADOR
● SEMPRE QUALITATIVO
● SIMPLES E CLARO
● PODE PARECER IMPOSSÍVEL E 

INFINITO

KEY RESULTS (KR)
Como saber se estamos 

atingindo?

● QUANTITATIVOS, 
MENSURÁVEIS E DISPONÍVEIS 

● SEMPRE DECLARAM 
BASELINE (LARGADA) E 
TARGET (CHEGADA)

● NUNCA MEDEM ENTREGAS, 
TAREFAS, PROJETOS 

● MÁXIMO 5 KR POR OBJETIVO
● FREQUÊNCIA CURTA DE 

MEDIÇÃO

INICIATIVAS
O que faremos para 

atingir?

● SÃO APOSTAS OU HIPÓTESES
● PODEM SER AÇÕES, 

PROJETOS, ENTREGAS OU 
TESTES

● NÃO SÃO TOP DOWN; PARTEM 
DO PRÓPRIO TIME

● NUNCA COM ENTREGAS 
LONGAS; DEVEM SER 
QUEBRADAS EM PEQUENAS 
ENTREGAS POR PERÍODO

ITENS DE CONTROLE 
(KPI)

Em que condições estamos 
atingindo?

● MONITORAM O 
COMPORTAMENTO DOS 
PROCESSOS RELACIONADOS 
AO OBJETIVO

● PODEM INDICAR 
NECESSIDADE DE REVER OU 
CRIAR OBJETIVOS E METAS



Indicador (KR) x Item de Controle (KPI) exemplo

Objetivo: Melhorar o 
condicionamento físico

Indicadores (KR)
KR1 - Reduzir o peso de 95 kg para 80 kg
KR1 - Reduzir o colesterol LDL de 150 mg/dl para 70 
mg/dl

Iniciativas:
I1 - Correr 3x por semana
I2 - Adotar uma dieta alimentar saudável
I3 - Dormir pelo menos 6 horas por dia

Métricas de controle (KPI)
KPI1 - Hemácias (anemia)
KPI2 - Leucócitos (imunidade)
KPI3 - HDL (colesterol bom)

24
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Assim, em paralelo ao Design 
Thinking, tínhamos três modelos 
aplicáveis a gestão e resultados, cada 
qual com as suas premissas e suas 
lacunas:

1. Balanced Scorecard ou BSC
2. Scrum 
3. OKR

No quadro ao lado, demonstramos os 
principais benefícios e lacunas de 
cada um dos modelos, sob a 
perspectiva do Crea-PR.

PRÓS CONTRAS

BSC visão de perspectivas 
integradas; atuação equilibrada

planejamento de longo prazo; 
engessamento

SCRUM Visão geral (backlog) com 
planejamento em pequenas 
etapas (sprints), engajamento 
da equipe, foco em entregas, 
MVP (mínimo produto viável)

requer reuniões diárias; papéis 
não aplicáveis ao contexto 
administrativo, somente ao 
ambiente de softwares

OKR Objetivos e metas de menor 
prazo, envolvimento da 
operação para definir iniciativas 
para atingir metas

Requer mudanças e revisões 
frequentes que não são 
compatíveis com rotinas 
administrativos mais estáveis
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Avaliando então os pontos positivos e os riscos de 
cada um dos três modelos, chegou-se a uma 
alternativa possível e viável, construída pela equipe 
responsável, e que passou a ser implantada para o 
triênio 2021/2023.

BSC

SCRUM 

OKR

MODELO 
CREA-PR

O melhor modelo de planejamento estratégico 

não é necessariamente aquele ditado pela 

teoria, mas aquele que é interpretado, 

compreendido e aplicado de forma específica 

para as necessidades da instituição.
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Modelo Crea-PR 2021/2023

Tendo estabelecido e aprovado o novo modelo com a Alta Direção, passou-se à construção do planejamento estratégico para o triênio, 
envolvendo as etapas:

1. Construção do Mapa 
Estratégico

Definição dos Objetivos 
Estratégicos, os itens de 
controle (KPIs), indicadores e 
metas estratégicas
Esta etapa acontece em nível 
de Alta Direção (nível 
estratégico). Mantendo a 
estrutura do BSC, foi realizada a 
análise de cenário, matriz 
SWOT, definição de objetivos 
por perspectiva. Após 
definições, foram abertas 
contribuições das áreas 
gerenciais e deliberativas.

2. Engajamento do nível 
tático / operacional

Definição descentralizada das 
iniciativas e de indicadores 
complementares
Após priorização das metas (KRs), 
times multidisciplinares 
analisaram desafios e propuseram 
iniciativas para atingi-los. TAs 
iniciativas foram validadas e foram 
definidos os papéis de consultor e 
líder de cada time. Iniciativas 
complexas foram desenvolvidas 
com aplicação de design thinking.

3. Execução e 
acompanhamento

Definição do modelo de reuniões, 
revisões e registros do processo
NÍVEL ESTRATÉGICO: reuniões de 
avaliação e revisão semestrais, 
podendo ocorrer alteração de 
objetivos e metas; NÍVEL TÁTICO
reuniões bimestrais dos líderes 
das iniciativas com a equipe geral 
do planejamento estratégico; 
NÍVEL OPERACIONAL: reuniões 
quinzenais no time para 
alinhamento e revisão das 
iniciativas 

4. Institucionalização do 
processo

Definição de sistemas e 
formalização do modelo
Esta última etapa envolveu a 
elaboração de ferramental 
(sistema de automação) e de um 
documento oficial estabelecendo 
as regras e orientações para o 
andamento e retroalimentação do 
processo. Falaremos sobre ele na 
seção Solução Tecnológica.



O que queremos?

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

Em que condições estamos 
operando?

Indicadores de 
desempenho

NÍVEL 1 - DIREÇÃO

Fase Qualitativa
(anual)

Estamos atingindo o que 
queremos? 

INDICADORES E 
METAS

● Metas de melhoria
● Metas disruptivas

Fase Quantitativa
(periodicidade definida para 
cada caso)

NÍVEL 2 - TIMES

Qualitativo e 
Quantitativo

O que faremos para atingir?

INICIATIVAS

Modelo Crea-PR 2021/2023



Modelo Crea-PR 2021/2023

Mapa Estratégico

Após concluída a primeira 
etapa, com envolvimento da 
Presidência e das demais 
lideranças, foi então 
finalizado o Mapa 
Estratégico que está vigente 
até o momento.

Para cada objetivo, foram 
priorizados alguns itens de 
controle para serem 
melhorados, ou seja, 
algumas metas a serem 
atingidas. E então, iniciou-se 
o trabalho de engajamento 
e capacitação dos times 
para proposição e 
desenvolvimento de 
iniciativas.



DPLAN analisa 
iniciativas propostas

Encaminha para a alta 
administração para 
priorização

aprovada

Devolve para o time
não aprovada

não priorizada

priorizada

Iniciativa fica na fila

DPLAN define o método e 
envia para tratamento

31

Modelo Crea-PR 2021/2023

Fluxo das iniciativas propostas pelos times

Após terem recebido treinamento, os times trabalharam na proposição de iniciativas para atingir os 
desafios propostos. Essas iniciativas foram avaliadas e encaminhadas para desenvolvimento, em 
alguns casos usando método de design thinking. O modelo de registro e aprovação de iniciativas foi 
uma automação desenvolvida no sistema Bitrix, o qual apresentamos em uma seção adiante neste 
documento.



Papéis nos times multidisciplinares

Participam das discussões, da análise do 
problema e da proposição de ações;

Assumem responsabilidades por tarefas 
nas diversas etapas do trabalho;

São responsáveis por manter atualizado 
o status e anotações das tarefas que 
estão sob a sua responsabilidade;

Reportam ao líder se tiverem dificuldades

MEMBROS

Coordena as reuniões do grupo e a 
verificação dos resultados esperados de 
cada etapa;

Analisa as dificuldades trazidas pelo time 
e negocia/resolve as que estiverem aos 
seu alcance;

Mantém atualizados os registros do 
trabalho (discussões das reuniões, 
anotações de encaminhamentos, etc.);

Reporta ao Consultor o andamento dos 
trabalhos e eventuais dificuldades do 
time

LÍDER

É o “porta-voz” da Direção com relação 
ao desafio, que responde pelos 
resultados de modo geral;

Analisa, resolve ou negocia as 
dificuldades trazidas pelo time e que 
estão obstruindo os trabalhos;

Avalia periodicamente os resultados 
reportados, mantendo o alinhamento em 
direção ao objetivo

CONSULTOR
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Visão geral do planejamento para resultados - ROTINA x ESTRATÉGIA

ROTINA ESTRATÉGICOS

Com base nos resultados do ano, DPLAN propõe as 
medições de cada área

Áreas analisam, validam ou propõem alterações e 
inclusões

DPLAN atualiza o sistema corporativo e a lista mestra de 
itens de controle

Com base nos dados SWOT, são propostos os objetivos 
estratégicos

São definidas as métricas para cada objetivo

São definidas as métricas que devem ter melhoria (metas)

Times propõem iniciativas para atingir as metas e 
elaboram os planos de açãoÁreas fazem planos de ação para os casos aplicáveis
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MÉTODO PARA 
ELABORAR PLANO DE 

AÇÃO

PROBLEMAS
SIMPLES

PROBLEMAS 
COMPLEXOS

técnicas tradicionais para análise do 
problema e definição de ações
● pareto, ishikawa, GUT...

métodos que envolvem equipes 
multidisciplinares
teste e validação de hipóteses
prototipação
● ferramentas de design thinking

gestão de riscos e mudanças
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Lições aprendidas e 
definição de 
metodologia

Análise de cenário 
e SWOT

Definição de 
objetivos gerais do 

triênio e KPIs

Definição de metas

Organização e 
treinamento dos 

times

Definição de 
iniciativas

Planejamento de 
ações

Plano implantado

Plano em 
execução

ciclo que se repete a cada período

Modelo Crea-PR 2021/2023

Ações na linha do tempo



1. Planejamento estratégico anual e não mais trianual

2. Alteração na forma e na frequência das reuniões de 
análise crítica 

3. Redução do prazo das metas, com definição de ciclos 
de planejamento 

4. Descentralização das iniciativas / iniciativas 
propostas pelos times

5. Categorização de indicadores nas áreas como 
indicadores complementares

6. Redução da frequência de medição dos indicadores 
(eliminação de indicadores bimestrais, trimestrais)

7. Classificação de iniciativas (moonshot / roofshot), 
com distribuição equilibrada (ver próxima tela)

8. Indicador de desempenho de metas baseadas em 
target x baseline (ver próxima tela)

Principais 
mudanças

2021
Foco em agilidade 

e engajamento 

dos times

36
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metas ROOFSHOT

Geram melhorias incrementais
Funcionam para times com 
pouca maturidade

Baixa capacidade de 
investimento

→ Atingimento deve ser de 
100% 

→ Distribuição deve ser de 85% 
a 90% do total de metas

metas MOONSHOT

Geram melhorias disruptivas
Funcionam para times com 
maturidade ou senioridade 

Alta capacidade de 
investimento

→ Atingimento deve ser 
superior a 60%

→ Distribuição de 15% a 10% 
do total 
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Cuidados especiais:
FORMULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS 
METAS

A formulação das metas e distribuição dos 
desafios seguiram alguns cuidados especiais, 
baseados em sugestões trazidas pela 
metodologia.

A classificação das metas em ROOFSHOT ou 
MOONSHOT é uma das mudanças, visando 
buscar equilíbrio do esforço distribuído.
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Cuidados especiais:
CÁLCULO DE DESEMPENHO DAS METAS

O cálculo de desempenho das metas é uma 
recomendação do modelo OKR, que visa a 
observar o comportamento dos resultados 
obtidos em razão da sua complexidade.

De modo geral, as metas classificadas como 
ROOFSHOT devem ser atingidas em 100% do 
esperado, enquanto que os desafios complexos, 
classificados como MOONSHOT, aceitam como 
positivos resultados acima de 60%.

Essa verificação é relevante considerando que os 
desafios complexos são geralmente tratados em 
cenários de incerteza, mais suscetíveis a 
alterações de rumo e à influência de variáveis 
externas.

Desempenho = (250-150) =
                             (300-150)

Desempenho 
das METAS

Exemplo 
Aumentar o número de usuários de 
150k para 300k

66,7%

positivo para uma 
meta moonshot



    Time A     Time B 
Implementou 15 TESTES
→ errou 12
→ acertou 3
Atingimento = 40% 

Implementou 3 TESTES
→ erro zero
→ acertou 3
Atingimento = 100%

Até que ponto o time B arriscou para 
inovar? → ponto de observação

39
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Cuidados especiais: CULTURA DE INOVAÇÃO x INCENTIVOS PERVERSOS

A figura abaixo ilustra uma das preocupações que foram abordadas na capacitação dos times, e que devem ser de domínio 
da Alta Direção e da equipe que avalia o resultado dos esforços da equipe e seus movimentos em direção aos objetivos. 



5. Solução Tecnológica
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Solução tecnológica
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Um dos principais desafios para um excelente 
planejamento estratégico é a tecnologia, que 
permita controle simples e gestão ágil e 
participativa. Até 2020, como já citamos, o 
Crea-PR adotada o método tradicional para 
gestão de seus planos de ação e, assim, 
encontrávamos algumas dificuldades técnicas.

Passamos então a buscar uma solução 
tecnológica que disponibilizasse a ferramenta 
de kanban para gestão de projetos, com 
integração dos times e atualização em tempo 
real, além de outros benefícios.

Nesse processo, conhecemos a plataforma 
Bitrix24, que além de disponibilizar módulo 
específico de gestão de tarefas e projetos, conta 
com ferramentas de automação. 

Site: https://www.bitrix24.com.br/ 

Por que escolhemos o Bitrix24

Outras lacunas já vinham sendo tratadas no Crea-PR, com foco principalmente 
em melhorar a comunicação interna, a gestão da rotina e reduzir o número de 
softwares de terceiros utilizados. Com o Bitrix, vislumbrou-se a possibilidade 
de adotar automações que permitiriam eliminar outros sistemas utilizados, 
como gerenciador de documentos e processos da qualidade - desde que 
desenvolvidas as automações. 

Assim, a um valor bastante reduzido comparado à mensalidade de outros 
softwares, contratamos a licença anual do sistema Bitrix e entramos no 
processo de aprendizado para implementar os processos necessários.

Após um plano de gestão de mudanças bastante robusto, com excelentes 
processos de integração e envolvimento dos funcionários,, o Bitrix está em 
pleno funcionamento no Crea-PR. A implantação efetiva aconteceu em julho 
de 2020 e atualmente temos diversos processos rodando em automações, 
inclusive o processo completo de planejamento estratégico e de gestão de 
riscos. Nas próximas páginas, demonstramos parte deste processo.

https://www.bitrix24.com.br/


Solução tecnológica
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Na figura ao lado, a tela inicial do 
sistema Bitrix do Crea-PR, uma rede 
social interna que concentra diversas 
ferramentas e informações.

Atualmente conta com cerca de 350 
usuários internos cadastrados, e o 
sucesso da implantação pode ser 
observado pelo uso de recursos do 
sistema, que está em quase 80%.

Dentre as ferramentas implantadas no 
formato de automação, estão os 
workflows de gestão estratégica, 
gestão da rotina e gestão de riscos.



Solução tecnológica
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Tela principal do ambiente 
de Gestão Estratégica, onde 
estão os cadastros de todos 
elementos utilizados e 
gerenciados.

O ambiente é disponibilizado 
no formato de um grupo de 
trabalho, com participação 
aberta a todos os 
funcionários, porém com 
níveis de acesso 
estabelecidos caso a caso.

Atualmente, o grupo conta 
com 141 membros, muitos 
deles com adesão voluntária.



Solução tecnológica
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Figura extraída do manual de operação do sistema de gestão 
estratégica:



Solução tecnológica
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Figura extraída do manual de operação do sistema de gestão 
estratégica:



Solução tecnológica
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Figura extraída do manual de operação do sistema de gestão 
estratégica:



6. Comunicação, 
capacitação e engajamento
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Comunicação, capacitação e engajamento
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Um dos principais desafios para adoção 
de métodos participativos de 
planejamento e gestão, é fazer com que o 
processo seja bem compreendido em 
todos os níveis, e que desperte iniciativa e 
engajamento nas equipes. Se um 
processo baseado em OKR parte da 
premissa de que resultados são 
construídos da base para o topo, então as 
estratégias de comunicação e 
envolvimento precisam ser muito bem 
desenhadas.

Algumas das abordagens que 
corroboraram para o sucesso deste 
modelo no Crea-PR estão descritas no 
quadro ao lado.

Estratégias de comunicação e engajamento

● Alinhamento do modelo com a Alta Direção e abordagens diretas pelo Presidente 
nos encontros digitais internos, com participação de todos os funcionários

● Comunicação de todas as etapas do processo, com linguagem simples e 
amigável, deixando toda a equipe sempre ciente de qual o passo atual na “linha 
do tempo”

● Criação de procedimentos e manuais em linguagem simples e com roteirização 
do processo, para consulta a qualquer tempo

● Realizar de webinars e encontros digitais de livre adesão, para tirar dúvidas e 
orientar as equipes durante o processo de ideação e criação dos planos de ação; 
uporte técnico e metodológico full time

● Capacitação com ênfase no modelo MVP, entregas incrementais e incentivo ao 
“erro positivo” - errar pequeno para corrigir pequeno, errar rápido para corrigir 
rápido

● Treinamento EAD gravado e disponível para todos os funcionários, sobre o 
processo de planejamento e gestão de resultados, tanto da estratégia como da 
rotina



Comunicação, capacitação e engajamento
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Na figura, a divulgação realizada sobre um 
dos treinamentos disponibilizados, e 
alguns comentários registrados pelos 
funcionários.



7. Transparência e divulgação
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Transparência e divulgação
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Por fim, temos também um novo modelo de 
divulgação dos resultados, tanto para a 
sociedade quanto para o público interno.

● Sociedade: um painel de fácil 
entendimento foi disponibilizado 
no site do Crea-PR, contendo 
todos os objetivos estratégicos e 
atualização das iniciativas 
estratégicas. 

● Público interno: os funcionários 
são frequentemente atualizados 
sobre o andamento das ações de 
planejamento estratégico, através 
dos eventos de comunicação 
interna.

Painel disponível no site do 
Crea-PR, no endereço 
https://www.crea-pr.org.br/ws/pla
nejamento-estrategico-2021-2023

Exemplo de convite 
para evento interno 
em que serão 
divulgados 
resultados obtidos 
pelos times no 
planejamento 
estratégico

https://www.crea-pr.org.br/ws/planejamento-estrategico-2021-2023
https://www.crea-pr.org.br/ws/planejamento-estrategico-2021-2023
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Diretoria
Crea-PR

Presidente:
Engenheiro Civil Ricardo Rocha de Oliveira

Vice-presidente: 
Engenheiro Agrônomo Clodomir Luiz Ascari

1º Diretor Administrativo: 
Engenheiro Civil José Carlos Dias Lopes da Conceição

2º Diretor Administrativo: 
Engenheiro Eletricista Brazil Alvim Versoza

1ª Diretora Secretária: 
Engenheira Agrônoma Adriana Baumel

2º Diretor Secretário: 
Engenheiro Mecânico Carlos Alberto Bueno Rego

3º Diretor Secretário: 
Engenheiro Civil Rafael Fontes Moretto

1ª Diretora-Financeira: 
Engenheira Civil Maria Cristina Graf

2º Diretor-Financeiro: 
Engenheiro Eletricista Marco Antônio Ferreira Finocchio

O período de mandato dos membros da Diretoria tem 
duração de um ano, iniciando em 29 de janeiro de 2021 
e encerrando na primeira Sessão Plenária Ordinária do 

ano de 2022, ressalvados os casos de conclusão de 
mandato de conselheiro regional neste período.
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Equipe técnica 
responsável

CELSO ROBERTO RITTER
Superintendente

JULIANE MARAFON
Gerente do Departamento de 
Planejamento e Controle Interno

CLAUDEMIR PRATTES
Gerente do Departamento de Relações 
Institucionais

PATRÍCIA MORESCO
Agente de Apoio ao Planejamento e 
Comunicação Interna
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