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Introdução 

O presente documento relata o desenvolvimento e principais resultados obtidos a partir da 
IIOficina de Planejamento Estratégico da Rede Consagro, a qual teve como objetivo dar continuidade as 
atividades propostas pela metodologia PEP/SiGOS, iniciada durante a I Oficina. 

A Oficina de Planejamento Estratégico Participativo da Rede Consagro ocorreu nos dias 12 e 13 
de outubro de 2012 (memória disponível em http://wp.ufpel.edu.br/consagro/). Na ocasião, foram 
trabalhadas as etapas de 1 a 4 da metodologia citada, obtendo-se como resultados a definição da 
missão e da visão da Rede, a elaboração do Documento de Compromisso e a análise ambiental 
(avaliação das oportunidades e ameaças relativas ao ambiente externo e dos pontos fortes e fracos 
relativos ao ambiente interno). 

Dando continuidade ao planejamento estratégico participativo da Rede, esta segunda etapa 
abordouo desenvolvimento das etapas 5 a 7 da metodologia, que tratam da definição das questões 
estratégicas, ações estratégicas e gerência por projetos. 

Etapas da oficina 

 O primeiro dia da Oficina foi dedicado à preparação das salas e do material de apoio (composto 
por cartazes e cópias impressas da síntese dos resultados da 1ª etapa – documento de compromisso, 
missão, visão e análise ambiental – e uma descrição da Metodologia PEP/SiGOS) e à recepção dos 
participantes. 

 O segundo dia marcou o início das atividades da Oficina. Os coordenadores Luiz Augusto Verona 
e Sergio Martins deram as boas vindas aos participantes e proferiram palestras de abertura, com o 
objetivo de realizar um breve resgate da história da Rede Consagro e uma contextualização da 
importância do planejamento estratégico participativo para a orientação dos caminhos a serem 
tomados pela Rede.  

O Prof. Joviles Trevisol – Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal da 
Fronteira Sul -  registrou o apoio institucional à Rede Consagro e destacou a expectativa quanto ao papel 
da Rede no apoio as atividades de ensino, pesquisa e extensão da UFFS tanto no âmbito da graduação 
como da pós-graduação, especialmente nos programas de mestrado que estão sendo implantados, 
especialmente o de “Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável”. 

 Realizadas as aberturas e uma rodada de apresentação dos participantes, os instrutores 
Sampaio e Valdir deram início às atividades do planejamento estratégico. Primeiramente, realizaram 
uma apresentação sintética das atividades e resultados da 1ª etapa da Oficina e então foram 
gradativamente dando as instruções para a realização das etapas 5 a 7 da metodologia utilizada, as 
quais são relatadas a seguir. 

Etapa 5 – Questões estratégicas 

A definição de questões estratégicas trata da formulação de uma agenda de problemas 
essenciais a serem administrados pela Rede Consagro. As questões estratégicas foram levantadas a 

http://wp.ufpel.edu.br/consagro/


partir de um exame da visão, missão e análise ambiental, tendo sido identificadas as questões mais 
recorrentes. 

Foram definidas três questões estratégicas: articulação da rede, captação de recursos e fóruns 
de debate. Uma breve descrição destas questões é apresentada pelo quadro a seguir. 

Questões estratégicas Descrição/ Palavras-chave 

ARTICULAÇÃO DA REDE 
Compromisso, mobilização, articulação e troca de 
experiências. Trata-se de gestão 
interorganizacional, a rede propriamente dita. 

CAPTAÇÃO DE RECURSOS 
Intraorganizacional, como a estrutura da rede se 
mantém. 

FÓRUNS DE DEBATE 
Fóruns de debate sobre Agroecologia e temas 
correlatos (valorização da AF, êxodo rural, diálogo 
inter e trans). 

 

As questões estratégicas foram discutidas e validadas pelo grupo, e a partir delas foram 
trabalhadas as ações estratégicas. 

Etapa 6 – Ações estratégicas 

As ações estratégicas tem a finalidade de desenvolver soluções referenciais para os problemas 
essenciais identificados. São definidas a partir do levantamento participativo de propostas sonhadoras, 
obstáculos e ações concretas, desenvolvidas para cada questão estratégica. 

Para este levantamento, a plenária foi subdividida em três grupos – um para cada questão 
estratégica, a saber:  

1- Articulação da rede:  
2- Captação de recursos:  
3- Fóruns de Debate:  

Cada grupo definiu suas propostas sonhadoras, obstáculos e ações concretas, primeiro a partir 
de um levantamento individual, o qual foi em seguida discutido pelo grupo, retirando-se as 
redundâncias e agrupando-se as semelhanças. Cada grupo contou com um coordenador do “debate” e 
com um relator, que redigiu os resultados em cartazes. 

As propostas sonhadoras, obstáculos e ações concretas levantadas por cada um dos grupos 
foram apresentados para a plenária. Novamente subdividiu-se a plenária em novos grupos, que 
realizaram uma análise e síntese dos resultados, formando-seo seguinte levantamento final: 

Propostas sonhadoras: 

 Recursos ilimitados para trabalhos em rede de natureza pública e âmbito internacional. 

 Editais para projetos de pesquisa e extensão, incluindo a remuneração dos agricultores, 
considerando as demandas da avaliação de sustentabilidade. 

 Estrutura de gestão com equipe técnica remunerada para captação de recursos. 

 Efetiva comunicação e intercambio de experiências que atendam as expectativas individuais e 
coletivas (ex: unidades de referência), ensejando uma maior participação dos membros da rede 

 Manter através de um fórum permanente de debates o fortalecimento coletivo (Agroecologia, 
agricultura familiar, PNAPO). 

 Reconhecimento institucional com manutenção da autonomia da Rede. 

 
 



 
 
 

Obstáculos (recursos financeiros, materiais, pessoal): 

 Faltam editais públicos para financiamento de projetos de pesquisa, ensino e extensão, com 
enfoque sistêmico que seja flexível no uso de recursos disponíveis. 

 Faltam capacidades individuais e coletivas em termos de articulação e mobilização de trabalho 
em rede para captação de recursos. 

 Manutenção de articulação sem recursos financeiros próprios para custear atividades 
presenciais (custo de deslocamentos, pesquisas, visitas, intercambio, investimento) e virtuais 
(comunicação, site, eventos), e unidades de referência, meios e materiais de divulgação e 
secretaria executiva. 

 Falta formação teórica e pratica interdisciplinar (grupos de pesquisa com domínio 
metodológico). 

 Falta de reconhecimento institucional 

 Pouca participação de agricultores e consumidores. 

 Pouco conhecimento das especificidades e potencialidades individuais.  

 Representatividade (jovens, mulheres). 

 

Ações concretas: 

 Articulação de equipes e redes e contatos com gestores públicos, mostrando resultados e 
expressando a demanda sobre o tema (enfoque sistêmico) e rubricas (flexibilidade). 

 Listagem das fontes financiadoras. 

 Proporcionar intercâmbios e troca de experiências durante a elaboração de projetos. 

 Criar mecanismos para divulgar e acessar editais e articular equipes (PNAPO). 

 Diversificar as fontes de recursos e intensificar as relações virtuais. 

 Melhorar a comunicação e estreitar relações 

 Eventos específicos (teoria e pratica interdisciplinar, abordagem sistêmica), calendário de 
atividades. 

 Estrutura de funcionamento/ grupo gestor (institucionalização? apoiada por instituições? 
manter a mesma organização?). 

 Parcerias 

 Recursos (colaboração voluntária, mensalidade). 

 Maior participação de agricultores e consumidores, uso de metodologias participativas 
(eventos, cursos, intensificação das ações práticas da Rede) 

 Viabilizar recursos das organizações. 

 Estudar as politicas públicas. 

 Formar novos grupos de pesquisa. 

 Aproveitar habilidades existentes. 

 Mapeamento de experiências. 

 Seminário de nivelamento de UR. 

 

Para a definição das ações estratégicas, o conjunto apresentado de propostas sonhadoras, 
obstáculos e ações concretas foram analisados e novamente resumidos, agrupando-se as semelhanças 
com o objetivo deconstruir um conjunto de ações objetivas. 



Foram definidas quatro ações estratégicas, apresentadas pelo quadro a seguir. 

 

Ações estratégicas: 

1. Reconhecimento institucional (interno, externo); 

2. Estrutura de gestão (logística, oportunidades e demandas, comunicação virtual); 

3. Participação interna e externa (autoconhecimento); 

4. Fórum permanente (formação, capacitação, atualização). 

3º dia 

Etapa 7 – Gerência por projetos 

 Agerência por projetos reagrupa as ações estratégicas em projetos estratégicos. Nesta etapa, 
foram formados quatro grupos – um para cada ação estratégica, as quais foram transformadas em 
projetos estratégicos pelo detalhamento do seu objetivo, justificativas, coordenação, critério avaliativo 
(metas), prazo total, ações facilitadoras e orçamento total por fonte de recurso. 

 Os quatro projetos estratégicos definidos, com os respectivos responsáveis, foram: 

1. Reconhecimento Institucional ( Interno / Externo) –  Sergio Roberto Martins 

2. Estrutura: Logística, Oportunidade e demandas – Luiz Augusto F. Verona 

3. Participação Interna / Externa. ( Autoconhecimento) – Silmar Hemp 

4. Fórum permanente( Formação, Capacitação, atualização) – Adriana Klock 

 

Foi também destacado pelos participantes que a rede deve ser entendida  como a relação das 
instituições a partir das ações das pessoas que delas fazem parte, que a rede seja a apoiadora da 
realização dos fóruns e das ações dos  grupos de trabalho. A rede deve manter sua essência de 
humanização na produção do conhecimento, sua capacidade sinérgica de catalisar ações,  com base na 
cordialidade, solidariedade, e fraternidade. Deve contribuir na construção de alternativas para a 
agricultura familiar,  na perspectiva da sustentabilidade,  tendo como marco conceitual (teórico e 
prático)  a Agroecologia, numa abordagem interdisciplinar, sistêmica e participativa. 

 


