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Objetivos para o dia 

• Alinhamento da visão em torno da estratégia para a 

SIETAR BRASIL 

• Definição das iniciativas/projetos que serão conduzidos 

no próximo ano 

• Planejamento de responsáveis e prazos para cada 

iniciativa/projeto 



AGENDA •  Formação de Imagem 

•  Missão e Visão 

• Estacionamento de Ideias 

• Preparação para o trabalho 

•  Modelo e conceitos 

• Mapa Estratégico 

• Resgate das Iniciativas 

• Responsáveis e Prazos 

•  Fechamento 



Orientação para o trabalho 

MISSÃO 

• Compromisso atual 
• Razão de ser 
• Por que existimos? Para 

quem existimos? O que 
fazemos e para quem? 

VISÃO 

• Onde queremos chegar 
no futuro 

• Quem queremos ser? 
Onde queremos chegar? 
Como queremos ser 
vistos? 



REÚNE 
PROFISSIONAIS 

SENSIBILIZANDO 
A OPINIÃO 
PÚBLICA 

TRABALHA PELA 
ELIMINAÇÃO DO 
PRECONCEITO 

A SIETAR BRASIL reúne profissionais de diversas 
origens que compartilham um interesse comum: a 
facilitação do diálogo entre povos de diversas 
culturas e entres diferentes grupos sociais no Brasil, 
o desenvolvimento de valores, habilidades e 
conhecimento que encorajem este diálogo, 
sensibilizando a opinião pública, as instituições e as 
empresas sobre a importância da aprendizagem 
cultural. A SIETAR BRASIL trabalha pela eliminação 
de todo tipo de preconceito. 



QUEM A SIETAR BRASIL QUER SER? 
ONDE QUER CHEGAR? 





MAPA ESTRATÉGICO 

VISÃO ONDE QUEREMOS CHEGAR! 

QUAL NOSSA ESTRATÉGIA PARA 
CHEGAR LÁ? 

FINANCEIRO / 
RESULTADOS 

EXTERNO / CLIENTE 

INTERNO / PROCESSOS 

APRENDIZADO / 
INOVAÇÃO 

QUE RESULTADO PRECISAMOS 
OBTER? 

QUE PROPOSTA DE VALOR 
PRECISAMOS ENTREGAR? 

O QUE PRECISAMOS SABER 
FAZER? O QUE PRECISAMOS 

FAZER MELHOR? DIFERENTE? 

DE QUE CONHECIMENTOS EU 
PRECISO? 





COLHEITA 



ASPIRAÇÕES 
"Ser a instituição de referência, promover o conceito de 

interculturalidade no Brasil e fazer parte da comunidade 

SIETAR mundial. Sermos reconhecidos pela formação de 

profissionais e deste mercado no Brasil, além de sermos 

parte fundamental nos diálogos interculturais e de negócios 

internacionais no país, reforçando valores como tolerância, 

inclusão, colaboração e entendimento mútuo. Desta forma, 

colaborar com a criação de um caminho à paz e progresso 

na sociedade”. 



DIREÇÕES PARA A 
SIETAR 

Ser	  a	  ins)tuição	  
de	  referência	  

Promover	  o	  conceito	  
de	  interculturalidade	  

Ser	  
reconhecido	  

Pela	  
formação	  de	  
profissionais	  

Pela	  
formação	  do	  
mercado	  Fazer	  parte	  

da	  
comunidade	  
mundial	  

Par)cipar	  
dos	  diálogos	  
interculturais	  

Par)cipar	  dos	  
diálogos	  de	  
negócios	  

internacionais	  

Colaborar	  com	  a	  
construção	  de	  
um	  caminho	  

Para	  a	  Paz	  

Para	  o	  
progresso	  na	  
sociedade	  



Valores SIETAR 



Aumentar 
a receita 

Crescer 

Alcançar a 
sustentabilidade 

financeira 

Aumentar o nº 
de associados 

Aumentar o 
público de 

conferência 

Ter ofertas 
definidas p/ 

cada mercado 
Tornar a Sietar 
mais conhecida 

Construção 
de imagem 

Atendimento 
de qualidade 

Definição das 
ofertas/produtos 

Alinhamento da razão 
de ser e do escopo de 

atuação 

Definição 
estratégica da 
comunicação 

Gestão do 
conteúdo 

Site 
Gestão 

profissional da 
organização 

Suporte 
externo 

Benchmarking 

Mapeamento das 
competências  

Tecnologias 
de apoio 

Estrutura 
adequada 

Conhecimento 
gestão 

financeira 

Atração de 
pessoas 

Plano de motivação, 
capacitação e team building 
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Projeto Descrição Resp. Prazo 

Razão de Ser Alinhamento em torno da razão de ser da SIETAR Brasil, 
assim como do seu escopo legal e pretendido de atuação. 
Objetivo: suportar a definição das ofertas e dos públicos/
mercados. 

Hanna Fev/2015 

Produtos Definição do conjunto de ofertas/produtos/serviços que a 
SIETAR tem e/ou pretende ter em seu portfolio. 
Objetivo: permitir o planejamento e estruturação destas 
ofertas e o planejamento de comunicação 

Joanna Mar/2015 

Comunicação Planejar estrategicamente a comunicação com os vários 
públicos. 
Objetivo: dar suporte aos objetivos “construção de imagem”, 
“tornar a SIETAR mais conhecida”, “aumentar o nº de 
associados” e “aumentar o público de conferência”.  

Cristiane Mar/2015 

Cada 1 + 1 Iniciar uma campanha emergencial para que cada associado 
consiga trazer pelo menos mais um associado para a 
SIETAR. 
Objetivo: contribuir emergencialmente para o objetivo 
“aumentar a receita”. 

Rafael imediato 



•  Todas as iniciativas coletadas no nosso estacionamento de ideias foram 

listadas numa planilha. 

•  Lá também estão os objetivos estratégicos que surgiram no mapa, com uma 

breve descrição do entendimento de cada um. 

•  Quando as ações prioritárias para o 1º trimestre estiverem endereçadas, é 

tempo de revisitar a lista de iniciativas e: 

•  Agrupar as iniciativas por afinidade / consolidar iniciativas 

•  Fazer um novo brainstorming, se necessário, e listar novas iniciativas 

•  Verificar de que forma as iniciativas listadas contribuem para o alcance de um 

objetivo estratégico (análise de aderência) 

•  Priorizar as iniciativas que contribuem mais fortemente 

•  Definir responsável e prazo para cada iniciativa priorizada 



PAULA VANNUCCI 
Projetos estratégicos 
 
(11) 9.8254.6543 
pvannucci@hotmail.com 
https://www.linkedin.com/in/paulavannucci 


