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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - GCF BRASIL

Resumo
Entre os dias 03 e 04 de fevereiro, em Cuiabá-MT, ocorreu o planejamento estratégico da
Força Tarefa dos Governadores para o Clima e Florestas (GCF). O objetivo do trabalho era
contribuir para o planejamento do GCF com subsídios dos estados brasileiros, bem como
traçar uma estratégia de trabalho a curto e longo prazo, para auxiliar o planejamento das
ações do GCF Brasil e do GCF Global.
Como preparação anterior, foi feito um trabalho de pesquisa sobre os documentos
existentes (Governança, resultados preliminares dos questionários, entre outros) e
discussões sobre os passos do processo que já foram desenvolvidos durante o ano de
2013, tanto pelo Idesam quanto pelo secretariado.
Desta forma, a agenda foi desenhada de forma a permitir uma análise retrospectiva dos
acontecimentos e resultados alcançados pelo GCF, avaliando quais foram os principais
resultados positivos destes e os pontos ainda a melhorar, bem como as expectativas dos
membros sobre o planejamento e o futuro do GCF. A partir desta avaliação, discutimos a
missão e visão do GCF, estabelecendo o motivo e objetivo pelos quais o GCF existe
(missão) e qual a meta ou sonho futuro a ser alcançado até 2020 (visão). O evento teve
início com as palavras de boas vindas do Secretário de Meio Ambiente de Mato Grosso,
José Lacerda.
Tendo já elementos que permitissem uma análise dos principais avanços e pontos a
melhorar, foi aplicada a metodologia da matriz SWOT, ou FOFA, que analisa os pontos
forte e fracos, internos ao GCF, e as ameaças e oportunidades externas, que podem
ameaçar ou favorecer o trabalho do grupo.
As atividades previstas como estratégicas para manter o GCF em uma posição de
liderança no contexto futuro foi construída a partir da análise das fraquezas, visando
definir atividades para minimizá-las, e também sobre os pontos fortes e oportunidades,
de maneira a potencializar ainda mais os resultados já alcançados.
Estas atividades então foram agrupadas em objetivos estratégicos (OE) respectivos,
separados por tema. Ao final, tivemos cinco temas: Governança, Comunicação,
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Capacitação, Captação de Recursos e Política e Articulação. Cada OE foi destrinchado em
atividades

para

atingi-lo,

que

conterão

também

metas

e

indicadores,

feitos

posteriormente à reunião e enviados para revisão dos membros.
Ao final da reunião, discutiu-se brevemente quais atividades os estados brasileiros viam
como prioritárias para serem financiadas pelo Fundo GCF, listando alguns tópicos para
serem retomados na próxima reunião. Abaixo estão descritos em detalhes os resultados
e pontos discutidos em cada sessão. A agenda do evento encontra-se no Apêndice I e os
Objetivos Completos no Apêndice II.

Painel I – Retrospectiva sobre REDD+ e sobre as atividades do GCF
O primeiro painel de trabalho do dia foi voltado a uma análise retrospectiva da evolução
do mecanismo de REDD+ no âmbito da Convenção, onde mencionou-se também o
processo de discussão e avanços no Brasil, como o Fundo Amazônia, Estratégia Nacional
de REDD+, entre outros. A linha do tempo apresentada foi:

• 2005 - Montreal
 Proposta de um mecanismo de

 Define regras de salvaguardas
•

compensação, RED

 Avanços em definições de níveis de

• 2007 - Bali

referência, MRV

 Entra no Bali Action Plan e começa a ser

 Pouco avanço nas questões de

discutido mais formalmente na UNFCCC
• 2008 - Poznan

financiamento
•

importância social e de integridade
• 2009 - Copenhagen
 Acordo garante a inserção no futuro
acordo climático, mas sem definições
 Definição – REDD+
• 2010 - Cancun
 Acordos de Cancun reitera REDD+ como
parte do futuro acordo climático

2012 – Doha
 GT sobre “results based payments”

 Avançam questões técnicas e aumenta
ambiental

2011 – Durban

 Alguns avanços técnicos
•

2013 – Varsóvia
 Pagamento por resultados
 Fundo Verde do Clima como
instrumento principal
 Definições sobre MRV e salvaguardas
 Indefinições sobre offsets
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Em seguida, foram apresentadas as principais atividades desenvolvidas no contexto do
GCF entre 2010 e 2013, a fim de auxiliar nas discussões seguintes. Estas atividades e
avanços principais são:

 Criação em 2008, início das atividades em 2009
 Nove estados fundadores, atualmente em 22
 2010 a 2013 – Ações principais focadas nos temas:

1. Arcabouços nacionais para REDD+
2. Financiamento / Fundo GCF
3. Base de dados
4. Envolvimento de stakeholders / comunicação
5. Treinamento e capacitação
 Ações de articulação
 Fundo GCF inicia as operações em 2013 (estruturação e lançamento do primeiro
edital de financiamento)
Resumo das ações desenvolvidas
 Treinamentos e capacitações
 Articulação com Governo Federal e Fórum de Secretários da Amazônia
 Participação nas COPs e outros eventos
 Atualização da base de dados
 Discussão de questões técnicas e recomendações do GCF Brasil
 Estudo jurídico sobre autonomia dos estados na implementação de sistemas
estaduais
 Discussão sobre proposta de registro
 Estudo sobre alocação das U-REDD nos Estados Amazônicos
 Estudo do mercado brasileiro de redução de emissões (Shigueo Watanabe – em
andamento)
 Desenvolvimento do Protótipo do GCF Support Network brasileiro

Painel II – Expectativas, Pontos Negativos e Positivos
Este momento teve como objetivo ouvir dos membros suas visões e opiniões sobre os
resultados e a efetividade das ações do GCF desenvolvidas nos últimos anos. Ainda, quais
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são suas expectativas sobre o planejamento estratégico e como eles esperam que isso
possa auxiliar o GCF. Neste momento, surgiram ainda alguns outros pontos e subsídios
importantes que também foram capturados e incluídos neste documento.

Expectativas sobre o planejamento estratégico
- Que o GCF possa ser uma oportunidade dos estados de implementar suas políticas de
REDD+ independente de estar vinculado ao Governo Federal. Que possa facilitar acordos
ou articulação com outros países/estados/província.
- Sobre o planejamento: quem direciona o GCF são os estados e os estados brasileiros
tem um importante papel neste sentido. Importante destacar a posição de pioneirismo e
liderança nas reuniões do GCF. Possibilidade de evolução ainda maior do GCF.
- O planejamento seria um balizador para auxiliar o estado a cumprir as metas e
objetivos que foram levantados e definidos.
- Fundamental analisar o passado e projetar metas claras e concretas para que possamos
avançar ainda mais. Precisamos de ações concretas para “destravar a pauta”.
- Preciso retomar força, discutindo quais são os caminhos para reforçar o grupo. Quais
ações de comunicação institucional podemos planejar para que o Governo Federal
considere o GCF em suas reuniões.
- Incorporar estratégia de comunicação e envolvimento com o governo (interno). Definir o
que se espera do GCF internacional (aspectos de governança). Com o envolvimento do
governador, como utilizar esse espaço do GCF
- É preciso olhar para o REDD como nova fonte de captação de recursos financeiros para
o estado, caso contrário os governadores não irão se envolver. Precisamos desenvolver
uma estratégia e este planejamento deve incluir isto.

Pontos mais positivos
 Possibilidade de articulação, estados trabalhando juntos e aprendendo com as
lições dos outros – sem o GCF não seria possível em termos, inclusive, financeiros
 Articulação permitiu capacitações/treinamentos, networking, apoio jurídico para
legislações estaduais
 Apoio do Fundo GCF para desenvolvimento de projetos
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 Para os estados em status menos avançado, é fundamental manter um
alinhamento e proximidade com as políticas estaduais mais avançadas
 Apoiou a participação nas negociações nacionais (ENREDD)
 Troca de experiências
 Reuniões do GCF subsidiam os membros com informações relevantes, importantes
também para outras reuniões (ex. Fórum dos Secretários)
 As angústias e insatisfações que são trabalhadas no GCF são comuns e só existem
graças ao GCF (subsidio e troca de informações)
 Criação do GCF foi uma forma de mostrar aos governos federais a importância da
valoração dos ativos florestais em prol dos próprios estados
 Alinhamento de propósitos – muito mais fácil implementar uma política federal
quando os estados estão envolvidos. O governo federal perde ao não ouvir e
envolver os estados.
 Possibilita até envolver estados que não são membros – o último estudo envolveu
os 9 estados da Amazônia e não só os 6 estados do GCF

Pontos Menos Positivos
 A articulação com os outros países e com outras províncias dos outros países não
é tão forte
 O GCF tem potencial de participar mais ativamente das COPs do que vem fazendo
– potencial de influenciar negociações
 Faltam relatórios/comunicações do GCF Brasil para divulgação
 Temos bom relacionamento com Governo Federal mas não estamos sendo
ouvidos. Aproveitar a ‘força’ do GCF para aumentar a integração.
 GCF poderia se aproximar mais da sociedade civil articulada para poder fazer com
o REDD chegue até a ponta, até os povos da floresta
 Mudanças de equipe nos governos atrapalha na continuidade dos trabalhos
 Falta de envolvimento dos Governadores – uma sugestão de mudar o nome para
‘Força Tarefa dos Governos para Clima e Florestas’ – atualmente, existe
envolvimento apenas da segunda instancia, não há mais envolvimento dos
governadores como havia. Importância de tentar resgatar tal envolvimento, mas o
contexto político é complicado (ano de eleição, outras agendas)
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Outros comentários relevantes
o Plano para aumentar articulação para reuniões sobre a COP
o É importante abastecer os secretários com informações para articulação com os
governadores, visto que é o fórum de secretários que subsidia, muitas vezes, o
fórum dos governadores. A instancia dos secretários não pode ser perdida.
o Envolver Fórum dos Secretários do Cerrado na discussão sobre REDD+.

Painel III – Construção da Missão e Visão do GCF
Após a retrospectiva das atividades e resultados alcançados, discutimos a missão e visão
até 2020 para o GCF. Conceitualmente, as diferenças são:

- Missão: A missão diz quem somos nós e porque/para que existimos. É a declaração do
propósito e do alcance da organização e refere-se ao papel da organização dentro da
sociedade em que está inserida e significa a razão de ser e de existir.
- Visão: É o sonho ou meta ideal, ou seja, o que queremos ser ou alcançar em 2020?

Foi um processo de discussão bastante interessante pois demonstrou que, apesar de
diferenças na linguagem, existia alinhamento entre as contribuições dos participantes e
os objetivos que o GCF busca atingir. O grupo definiu então que a missão do GCF é:

Atuar de forma colaborativa entre estados e províncias subnacionais para
desenvolver, fortalecer e alinhar políticas públicas para contribuir na
mitigação das mudanças climáticas globais e gerar benefícios
socioeconômicos às populações locais a partir da valoração dos ativos
ambientais e da redução do desmatamento e degradação florestal
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Sabendo de onde partimos, porque existimos, discutimos então a visão até 2020, ou seja,
onde esperamos que o GCF esteja em 2020 e seu impacto. Definiu-se que a visão de
futuro para o GCF até 2020 é:

Ser reconhecido como referência na articulação e formulação de políticas
públicas e sistemas integrados de valoração dos ativos ambientais,
estratégias e soluções inovadoras que reduzam as emissões de GEE de forma
efetiva e duradoura e mitigando os impactos das mudanças climáticas a
partir da conservação florestal e desenvolvimento rural de baixas emissões

Painel IV – Construção da matriz SWOT
Ao termos já definidos quais foram os principais avanços do GCF e pontos a
melhorar, bem como a missão e visão que constituem o propósito do GCF,
analisamos então os pontos fracos e fortes internos ao grupo, bem como as
oportunidades e ameaças externas. O objetivo deste exercício era identificar pontos
fracos e ameaças que pudessem ser melhorados e atacados a partir de atividades
específicas, bem como pontos fortes e oportunidades a serem potencializados.
A partir dos subsídios apresentados pelo grupo, criou-se a seguinte matriz:
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Pontos Fortes

Pontos Fracos

Grupo vem se fortalecendo ao longo do tempo

Falta de participação efetiva do alto nível (governadores, secretários)

Resultados expressivos em termos de redução do desmatamento

Ausência de estados e províncias do lado da demanda

Boa articulação e troca de experiências

Dificuldade na participação efetiva dos membros na governança do
Fundo e no GCF
Falta de uma estratégia clara de captação de recursos para o Fundo

Consenso nos propósitos das políticas

GCF (estratégia para cada cluster) – definição de atividades a serem
financiadas

Efetiva participação dos estados e províncias nas reuniões

Baixa interlocução entre os membros globais/comunicação constante
Formato das reuniões anuais não propicia a comunicação e tomada de
decisões na atual situação (mais membros, governança do Fundo,

Fundo GCF – capacidade de ação ofensiva

decisões importantes, pouco tempo para reuniões de negócios, falta
de metodologia/moderação estruturada) – necessidade de alterar o
formato da reunião

Base de dados organizada, possibilita saber mais sobre o status dos

Falta de condução do chair nas reuniões

outros estados
Subsídios técnicos para desenvolvimento das políticas públicas

Baixa influência nas decisões da COP (internacional e nacional)

Rede de contatos e cooperações

Alta rotatividade de representantes

Desenvolvimento de treinamentos e capacitações

Baixa comunicação institucional (externa)

Compromisso dos membros

Baixa incorporação do GCF nas comunicações internas dos Estados

Respaldo do nível gestor sobre as decisões e atividades definidas

Falta de conhecimento sobre uso de recursos financeiros pelo
secretariado

Coordenadores nacionais possibilitam melhor articulação entre os

Necessidade de melhoria na participação dos processos de tomadas

membros

de decisão do Secretariado

Participação em outros espaços de discussão
Possibilitou a articulação de membros para influenciar o governo federal
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Oportunidades
Decisão da COP que define pagamento por resultados
Potencial de atrair investidores e membros da demanda
ENREDD+ em desenvolvimento (BR)
Mudanças nas regulamentações e marcos legais (possibilidade de
influência)
Possibilidade de aproximação com países doadores
Possibilidade de cooperar com instituições de diversas naturezas (ONGs,
universidades, institutos, etc)
Possibilidade de articular discussões sobre estratégias nacionais, visando
à convergência e alinhamento
Influenciar os governos nacionais
Possibilidade de acessar diferentes fontes de financiamento (público,
privado, etc)
Governo nacional dos EUA saindo da crise pode influenciar positivamente
a demanda de estrados
Aproximação com os povos da floresta e aportar conhecimento a estas
comunidades
Explorar outras formas de valorizar o carbono florestal (benefícios
socioeconômicos, biodiversidades, etc)
Começar a conhecer mais e participar de outros espaços de negociação,
como p.ex. a Convenção da Biodiversidade
COP 20 no Peru, oportunidade de trabalhar uma estratégia de
comunicação e atuação

Ameaças
Falta de participação em outros espaços de discussão
Novos marcos e arranjos regulatórios sendo definidos, podem ser
divergentes do que já existe
ENREDD+ em desenvolvimento que não considera pontos de consenso
entre os estados
Mudanças de governos e equipes
Baixa demanda atual por créditos
Altos custos de transacionais em programas jurisdicionais
Oferta de créditos em outros países, não ligados ao GCF (ex. China)
Indefinição na UNFCCC
Complexidade dos programas de REDD nos níveis jurisdicionais
Distorções no entendimento sobre os benefícios e funcionamento de
REDD+
Falta de articulação entre a ENREDD+ e o Código Florestal
Falta de articulação entre o executivo e o legislativo
Inércia do Governo Federal em avançar em REDD+ no Brasil (MMA, MCT,
MRE)
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Painel V - Construção dos Objetivos Estratégicos e suas respectivas ati vidades
Após a finalização da matriz SWOT, estes elementos foram utilizados como base para
definir os objetivos estratégicos e as respectivas atividades para alcança-los.
Inicialmente, agrupamos em temas os pontos fortes e depois os fracos. Para cada
ponto fraco, que posteriormente seria transformado em um objetivo estratégico,
foram construídas atividades para reverter esta situação.
Após atacarmos todos os pontos fracos, foram analisadas as oportunidades e
ameaças, de modo a definir se faltaram atividades importantes e também incluir
pontos que pudessem fortalecer ainda mais os resultados positivos já alcançados
pelo GCF. Ao listarmos as fraquezas, estas já foram agrupados de acordo com os
temas relacionados e que posteriormente seriam adaptadas para configurarem
objetivos estratégicos. Para cada uma delas, definiu-se então atividades, que são:

GOVERNANÇA
Fraqueza: Falta de participação efetiva de alto nível (Governadores e Secretariados)
 Planejar Revisão do MoU
 Fazer uma proposta de um novo MoU
 Planejar um evento de alto nível para assinatura do MoU por todos os
membros, fundadores e novos

Fraqueza: Necessidade de melhorar ao participação dos membros nos processos de
tomada de decisão do Secretariado
 As propostas enviadas pelo GCF devem ser circuladas previamente entre os
membros (documento sucinto)
 Criar matriz de registro das decisões tomadas
 Melhorar fluxo de comunicações do secretariada (contratação, parceria,
editais).

Fraqueza: Dificuldade na participação efetiva dos membros na governança do Fundo
GCF
 Fazer análise jurídica para identificar opções para modelo de governança
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 Propor novo modelo de governança do Fundo
Fraqueza: Falta de coordenação do chair nas reuniões
 Rever

papel

do

chair

na

reunião

na

articulação

entre

os

membros

(condução/organização) da reunião.
 Fazer incidência com o secretariado para auxiliar o chair a assumir seu papel
de presidência e articulação na reunião

Fraqueza:

Formato das reuniões anuais não propicia comunicação e tomada de

decisão na atual situação (+membros, fundo GCF e reunião de negócios)
 Definir novo formato de reunião anual (agenda/formato)
 Teleconferência/webinar para discutir a proposta de novo modelo entre os
membros

CAPTAÇÃO DE RECURSO
Fraqueza:

Falta de estratégia clara de captação de recurso para o Fundo GCF /

definição de atividades a serem financiadas
 Definir estratégia de captação de recurso do Fundo GCF
 Definir prioridades de financiamento para atividades do Fundo

Fraqueza: Ausência de estados e províncias do lado da demanda
 Criar estratégias para atrais membros da demanda
 Criar estratégias para atrais membros da demanda no Brasil
 Prospectar estados que estejam desenvolvendo sistemas que absorvam os
ativos do GCF

Fraqueza: Aumentar o potencial de captação de recurso dos Estados
 Fazer estudo sobre as possibilidades de transação das reduções de emissões
dos estados em diversas fontes (públicos, privados, bi, multilaterais) e
respectivos requerimentos de cada uma delas
 Fazer analise estratégica de transação de RE para os Estados mais avançados
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COMUNICAÇÃO
Fraqueza: Baixa incorporação do GCF nas comunicações interna dos Estados
 Selecionar e-mails relevantes para incluir na lista GCF
 Prover as assessorias de comunicação estaduais com informações

sobre o

GCF, visando alimentar a visibilidade
 Maior número de impressões de relatórios e material de divulgação do GCF
 Elaborar e selecionar novos materiais/estudos para impressão e divulgação
 Criar whats up do grupo GCF (Brasil)
 Criar google Drive para deposito de documentos relevantes (Brasil)

Fraqueza: Baixa comunicação institucional (externa)
 Contratar empresa de marketing nível nacional
o Criar estratégias especificas para diferentes públicos
 Propor

ao

secretariado

a

contratação

de

uma

estratégia

de

marketing/comunicação para o GCF global visando doadores
 Discutir como apresentar publicamente a prestação de contas

Fraqueza: Baixa interlocução entre os membros globais/comunicação constante
 Retomar newsletter mensal com foco em um estado (cada membro envie um
comunicado mensal para o GCF – sempre que houver alguma atualização
relevante em destaque)
 Todas as memórias para o googledrive (organizar banco de dados das
comunicações/memórias

e

documentos

importantes

do

GCF/legislações

normativas)
 Articular entre os coordenadores nacionais atualizações e discussões sobre a
ENREDD

POLITICAS E NEGOCIAÇÕES
Fraqueza: Baixa influencia nas decisões da COP (internacional/nacionalmente)
 Articular reuniões com governo federal (divisão de clima) para influenciar
negociadores
 Articular propostas dos governos subnacionais p/ Itamaraty (COP 20)
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 Mobilizar outros atores com posição comum
 Articular reuniões entre fórum dos secretários e MMA para influenciar ENREDD
 Encaminhar as propostas da ENREDD com a comissão de meio ambiente do
Senado tentando articular com a regulamentação do código
 Discutir estratégia de participação dos governadores na COP 20

Ainda, ficou definido entre os participantes que seria construído um documento
informal, algo como um guia para decisões dos estados brasileiros, que será
elaborado e circulado entre os membros do Brasil.

Organização das atividades e construção do Mapa Estratégico
Tendo já os objetivos estratégicos definidos e as atividades que os compõem,
passamos então à etapa de construir cada um dos OEs de forma mais completa,
inserindo metas, indicadores e responsáveis por cada atividade, bem como os prazos
de cada uma, seguindo o modelo abaixo:

Exemplo de ficha completa para cada Objetivo Estratégico
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Título Objetivo:

Responsável:

Descrição Objetivo:
Indicador (es): (Descrição de como medir o Objetivo)

Método de Cálculo /
Fórmula

Indicador

Origem dos Dados

Periodicidade

1.
Meta (s): (Quanto em Quanto tempo)
2014

2015

2016

2017

1.
2.
Programas / Ações
O quê

Como

Quem

Quando
Início

Término

Quanto (R$)
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Por conta do tempo da reunião, não foi possível completar todas as informações para
todas as atividades. Assim, ficaram faltando o resumo do objetivo, metas e
indicadores, que serão enviados posteriormente aos membros.
As fichas completas de cada OE estão disponíveis no Apêndice II deste documento.
Ao final deste exercício, foi possível então montar o mapa estratégico do GCF,
apresentado abaixo.
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MISSÃO
Atuar de forma colaborativa entre os estados e províncias subnacionais para
desenvolver, fortalecer e alinhar políticas públicas, para contribuir na
mitigação das mudanças climáticas globais e gerar benefícios
socioeconômicos às populações locais, a partir da valoração dos ativos
ambientais e da redução do desmatamento e degradação florestal.

CAPACITAÇÃO

Manter e aprimorar o
programa de
capacitação do GCF

VISÃO
Ser reconhecido como referência na articulação e formulação de políticas
públicas e sistemas integrados de valoração dos ativos ambientais, de
estratégias e solução inovadoras que reduzam as emissões de GEE de forma
efetiva e duradoura, mitigando os impactos das mudanças climáticas, a partir
da conservação florestal e desenvolvimento rural de baixas emissões

POLÍTICAS E
ARTICULAÇÃO

COMUNICAÇÃO

CAPTAÇÃO DE

Melhorar a influência
nas decisões
relacionadas a COP
(internacionalmente,
nacionalmente)

Melhorar interlocução e
comunicação regular
entre os membros
globais

Definir estratégia de
captação e aplicação de
recursos do Fundo GCF

Melhorar a
comunicação do GCF
para o público externo

Aumentar a visibilidade
do GCF dentro dos
estados

RECURSOS

Atrair novos membros
da demanda para o
GCF
Estabelecer estratégia
para guiar a captação de
recursos, baseada em
reduções de emissões
diretamente pelos
estados

GOVERNANÇA

Fortalecer o
comprometimento dos
governadores com o GCF
Facilitar a pro-atividade
dos membros na tomada
de decisão e
acompanhamento das
atividades desenvolvidas
pelo Secretariado GCF
Garantir a adequada
participação e governança
dos estados sobre o Fundo
GCF
Rever o modelo das reuniões
anuais e fortalecer a figura
do “chair” na condução dos
trabalhos e reuniões do GCF
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Outras recomendações importantes


Começar a conhecer participar de outros espaços de negociação
o Considerar apresentação sobre convenção da biodiversidade numa
próxima reunião.

Ao secretariado:


Pedir link para acesso constante na base de dados para que os Estados possam
atualizá-la sempre que desejarem



Sugerir ao Secretariado newsletter simplificadas, com notícias relevantes e
breves atualizações dos membros



Pedir a lista de contatos do secretariado para ver se estão enviando para os
governadores e circular (validar) com estados.

Painel VI – Discussão sobre as prioridades do Fundo
Ao final da reunião houve uma discussão sobre quais seriam as possíveis prioridades
de financiamento do Fundo GCF, na visão dos estados brasileiros. Como o tempo foi
bastante escasso, o que foi feito foi apenas uma chuva de ideias sobre o que cada
estado julgava como mais relevante. Por conta de acordos com o grupo, esta lista não
será divulgada para o secretariado, portanto, fica excluída desta memória

Conclusão
De acordo com a metodologia e agenda proposta, os resultados foram bastante
positivos, houve participação ativa dos membros e a divisão de tarefas e
estabelecimento de ações futuras, envolvendo tanto o Secretariado e Ponto Focal,
quanto os membros diretamente. Como próximos passos, as fichas de cada Objetivo
Estratégico será enviada aos participantes, a fim de validar as metas, indicadores e
descrição, que não foram completadas durante o evento por conta do tempo. Tendo a
validação de todas as fichas, podemos considerar o processo de planejamento
estratégico dos estados brasileiros como encerrado, passando então à etapa do
planejamento global.

