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Introdução
A ALDEIA DO FUTURO encontra-se numa fase de maturidade
Organizacional buscando aperfeiçoar suas práticas de gestão, estratégias e
impacto social. Para tanto, elaborou a construção do seu ciclo estratégico
2021/2023, que foi realizado a partir das premissas dos dirigentes e conduzido
com o apoio de consultoria específica. Este novo ciclo terá como propósitos
centrais: (i) a revisão dos processos internos organizacionais, (ii) a ampliação
do impacto social, (iii) o reposicionamento da Organização junto aos
Stakeholders, (iv) a busca da diversificação das fontes de financiamento e (v) a
autossustenbailidade financeira.
A elaboração deste planejamento teve início no mês de setembro/19
a partir das premissas acima e dentro da metodologia utilizada foram
revisitadas a missão, visão e valores organizacionais. Ainda, para a ampliação
do impacto social foram realizadas análises de cenário externo e tendências
(de curto prazo), análise SWOT, bem como, a análise dos Programas e Serviços
oferecidos com o propósito de potencializar a capacidade de transformação
gerada pela Organização.

Introdução
Um outro aspecto importante na metodologia foi à participação ativa da
equipe técnica/operacional no processo de reflexão e elaboração das metas do PE, o
que sem dúvida, favorecerá a aderência e comprometimento da equipe com o
atingimento dos objetivos definidos para o triênio 2021/2023, além de reforçar o
sentimento de pertencimento.
À luz da análise dos cenários externo e interno e das premissas institucionais
definidas, foram desenhados os principais objetivos estratégicos da ALDEIA DO FUTURO
organizados em 4 (quatro) perspectivas:
(1)
(2)
(3)
(4)

Beneficiários
Imagem e Relacionamento com à Sociedade
Aprendizado e Crescimento (RH)
Econômica financeira

Introdução
Ressaltamos que as premissas definidas pelos dirigentes foram
totalmente contempladas nos objetivos estratégicos, com a definição de um
conjunto de metas que será monitorado (mensalmente) por meio de
indicadores de desempenho no decorrer do triênio 2020 – 2022.
Destacamos que as ações relacionadas a “Imagem e Relacionamento
com à Sociedade”, visando o reposicionamento institucional, serão
acompanhadas por meio da execução de um Plano de Comunicação com os
principais Stakeholders (interlocutores e partes interessadas) da Organização.

Boa Leitura!

Metodologia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Definição das premissas institucionais pelos dirigentes;
Análise dos Programas e Serviços da ALDEIA DO FUTURO (Relatório de Análise de
Sustentabilidade Institucional);
Análise SWOT
Análise do cenário externo e tendências (curto prazo);
Revisão da Ideologia (Missão, Visão e Valores);
Construção do novo Mapa Estratégico;
Definição de metas estratégicas para o triênio;
Definição das metas do PA – Plano de ação ano 1 (2021)
Validação do PE - Planejamento Estratégico pela alta direção;
Disseminação do PE aos colaboradores;
Divulgação do PE aos Stakeholders;
Monitoramento mensal das metas;
Relatório de Desempenho quadrimestral do PE aos dirigentes.

Premissas Institucionais Aldeia do
Futuro PE (2021- 2023)
1

2

3

4

Diversificar a
oferta e a
abrangência
dos Serviços da
Aldeia do
Futuro dentro
dos pilares
estratégicos de
atuação.

Reposicionar a
imagem da
Aldeia do
Futuro junto à
Sociedade
dando maior
visibilidade aos
seus pilares de
atuação.

Diversificar as
fontes de
receitas da
Organização,
diminuindo a
dependência
de recursos
públicos.

Aumentar o
índice de
autossustenta
bilidade
financeira da
Organização.

IDEOLOGIA
MISSÃO
Promover a autonomia , o desenvolvimento social e
econômico de jovens, adultos e idosos em vulnerabilidade social.

VISÃO

Ser uma organização de referência na qualificação
profissional e empreendedorismo com metodologia
inovadora e transformadora.

VALORES
Atuar com transparência e ética, resgatando os
valores humanos e estimulando o fortalecimento familiar.

PILARES DE ATUAÇÃO
Qualificação
e Inclusão
Profissional
Impacto social
curto/médio prazos

Empreen
dedorismo

Impacto social
curto/médio prazos

Convivência
Intergeracional

Impacto social
curto/médio prazos

MAPA ESTRATÉGICO - PE 2021-2023
BENEFICIÁRIOS

IMAGEM E
RELACIONAMENTO

PROCESSOS
INTERNOS

APRENDIZADO E
DESENV . EQUIPE

ECONOMIA
FINANCEIRA

Ampliar a capacidade
de atendimento

Reposicionar
a imagem
assistencial

Diversificar o
público alvo

Consolidar-se como referência
na área de qualificação e
inclusão profissional

Implantar a cultura de
planejamento e monitoramento

Implantar programa de
formação continuada

Melhorar o índice de
sustentabilidade
financeira

Buscar parceiros para
ampliação do escopo do
trabalho

Estabelecer
relacionamento contínuo
com os Stakeholders

Informatizar os processos de
registro e de controle (unificado)

Consolidar processos de
seleção e desempenho

Diversificar as fontes de
financiamento
(receitas)
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