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Introdução 
O projeto do UFRJ Consulting Club com a Confederação de Esportes X foi de              

auxílio na elaboração do Planejamento Estratégico de uma das frentes da empresa,            

a requisito de seu maior patrocinador. Para realizarmos o que foi pedido,            

estruturamos e executamos um Workshop Estratégico, com diversos stakeholders         

dessa área, a fim de coletar informações como insumo para a elaboração do             

entregável em questão. 
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A empresa 
A Confederação de Esportes X foi fundada em Agosto de 1954. Após            

diversos títulos, em 1999 recebeu o prêmio de “Mais bem-sucedida federação do            

mundo”. Contudo, em 2014 foi identificado um escândalo de corrupção, de desvio            

de dinheiro, causando instabilidade com seu principal patrocinador.  

Nesse cenário, após o escândalo ter se resolvido, o principal patrocinador           

decidiu diminuir gradualmente sua participação na Confederação, e, nesse contexto          

de reestruturação, a cultura da empresa vem sendo revisada, buscando aperfeiçoar           

o modelo de gestão da empresa e a dinâmica de trabalho interno. 
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Problemas 
Com o cenário de reestruturação, o principal patrocinador da Confederação          

pediu um relatório de Planejamento Estratégico de uma das frentes do esporte. Para             

isso, a Confederação decidiu fazer um Workshop Estratégico com diversos          

stakeholders do esporte para coletar insumos para elaboração do Planejamento          

Estratégico. O projeto, portanto, foi o auxílio para o Workshop. Dessa forma, o             

projeto foi dividido em duas partes, a preparação e execução do Workshop. 

O Workshop não estava preparado, ou seja, os objetivos do evento não            

haviam sido revertidos em direcionamento para discussões, ou planejamento de          

atividades. Além disso, durante o evento precisavam registrar o que seria dito para             

auxiliar com o PE que viria a ser redigido futuramente. 
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O projeto 

Preparação  

Para preparar o Workshop, foram realizadas diversas reuniões para alinhar          

os detalhes do evento. Inicialmente, foi elaborada uma pesquisa de diversas           

dinâmicas de workshops estratégicos para apresentar para os organizadores do          

evento. Como o intuito do evento é a elaboração do Planejamento Estratégico,            

foram selecionadas dinâmicas de discussões de problemas, projeções de cenários e           

planos para o futuro. 

Após a pesquisa, foi definido um “modelo ideal”, incorporando algumas          

dinâmicas selecionadas e outras atividades no cronograma. Antes de apresentá-lo          

para os organizadores do evento, o mesmo foi validado em uma sessão de             

mentoria, e reestruturada a partir dos feedbacks recebidos.  

A versão ideal elaborada foi bem recebida pelos clientes, e após algumas            

reuniões para afinar o modelo, chegamos a uma versão final. A nossa versão final              

continha 5 dinâmicas: 

1. Discussão e Diagnóstico da Situação: No modelo de World Café, os           

participantes teriam 6 rodadas para discutir, a cada rodada com um grupo            

diferente, e listar nas 2 primeiras os problemas identificados na modalidade           

hoje, na terceira e quarta os motivos por trás desses problemas e nas 2              

últimas os desafios para o futuro.  

2. Dinâmica da Priorização: Após compilados todos os itens discutidos, os          

participantes deveriam priorizar, de acordo com a Matriz GUT, os problemas           

e desafios de acordo com sua importância.  

3. Dinâmica da Imagem de Sucesso: Os participantes deveriam projetar qual          

seria o cenário ideal de 5 a 10 anos quanto aos problemas identificados como              

mais importantes.  
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4. Dinâmica do Plano de Ação: Os participantes deveriam projetar quais          

atitudes devem ser tomadas para atingir a imagem de sucesso estabelecida           

previamente. 

5. Plano de Ação: Seguindo a dinâmica do Open Space, deveriam ser           

estabelecidas ações concretas para resolução dos problemas e realização         

dos desafios priorizados.  

 

Além disso, foi realizado um levantamento dos materiais necessários para          

realização de todas as dinâmicas. Por fim, foram estruturados e validados alguns            

modelos de documentos para registro das discussões do Workshop e elaboração do            

relatório.  

  

 
6 



 

Execução  
Durante o Workshop, cada grupo tinha um registrador e uma pessoa ficava            

de compilador das informações. Dessa forma, foram registradas todas as          

discussões e compiladas em tempo real para o andamento de todas as dinâmicas.             

As compilações feitas foram dos problemas, desafios, priorizações e planos de           

ação. Ao fim do Workshop, os resultados gerados foram expostos para os            

participantes, a partir das informações geradas pelos compilados, mostrando os          

frutos de todas as suas discussões. 

Além disso, foram necessárias algumas modificações no cronograma        

planejado: 

● As discussões e diagnóstico da situação foram feitas no mesmo grupo, sem            

rotacionar, pois foi observado que os participantes tinham muito a colaborar e            

ao dividi-los novamente em grupos iria atrasar a discussão, ao invés de            

instigá-la.  

● As dinâmicas de imagem de sucesso e plano de ação não foram realizadas,             

pois foram elaborados mais problemas do que inicialmente era esperado,          

necessitando de mais tempo para as discussões do plano de ação. 

● Foi introduzida uma dinâmica para discutirem aprofundadamente alguns        

tópicos importantes para o principal patrocinador, pois era necessário         

explorar mais alguns planos de ação direcionados para o que era relevante            

para o relatório de PE que viria a ser elaborado. 
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Conclusão 
Assim, o UFRJ Consulting Club auxiliou a Confederação de Esportes X na            

realização do seu Workshop, tanto em sua estruturação, quanto durante sua           

execução. Ainda que durante o evento tenham sido necessárias mudanças no           

planejamento, tanto por questões de tempo, quanto por adaptação da necessidade           

do cliente a partir da performance dos participantes, o resultado foi muito positivo.             

Após entregar os compilados para a Confederação, foi elaborado o documento de            

Planejamento Estratégico e o patrocinador ficou satisfeito.  
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