
Ao final do encontro, os participantes compartilham seus planos e trocam feedbacks sobre o que foi 
idealizado por cada grupo.

WORKSHOP 
PLANO DE AÇÃO
METAL MECÂNICO
2020/2021



OBJETIVOS GERAIS

O Workshop tem como objetivo reunir empresas do setor metal mecânico em um dia de trabalho para 
desenhar em conjunto caminhos possíveis para a sobrevivência/reinvenção das empresas do setor 
através dos eixos:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Desenvolver um PLANO DE AÇÃO 
para o setor para 2020/2021 >  
Conjunto de entregas práticas 
(projetos, eventos, ações de 
negócios, cursos...) para o setor a 
partir das necessidades captadas 
com as empresas no workshop.

 Ampliar a percepção de valor do 
trabalho realizado pelos 
sindicatos/ Grupo GMM pelas 
empresas do setor.

Futuro das Empresas

Dentro do que ainda existe no 
mercado, que futuro vamos 
construir? 

Quais os caminhos possíveis 
para as empresas do setor?

Quais são as vocações do 
nosso estado?

Futuro da Gestão 
(através da Inovação)

Como se reposicionar nesse 
novo cenário?

Como usar sua capacidade 
atual e abrir novos mercados?

Qual deve ser o mindset do 
empresário?

Futuro da Educação 

Como as empresas do setor 
podem se capacitar para 
chegar lá (acessar novos 
mercados através de uma 
gestão inovadora)?

Quais habilidades serão 
necessárias para os 
colaboradores das empresas?

OBJETIVOS:



Ao final do encontro, os participantes compartilham seus planos e trocam 
feedbacks sobre o que foi idealizado por cada grupo.

O Encontro Facilitado para Plano de 
Ação proporciona aos participantes uma 
estrutura para colaborar na definição do 
plano de ação 2020/2021 por meio de um 
workshop customizado e facilitado pela 
equipe do Cocriação Firjan considerando 
o contexto específico do setor.

FORMATO:
COCRIAÇÃO FACILITADA

Em uma programação de um dia, os 
facilitadores irão aplicar metodologias e 
ferramentas e guiar os participantes na 
identificação de necessidades e 
levantamento de possíveis ações para o
Grupo Metal Mecânico desenvolver nos 
próximos dois anos. Ao final do encontro, 
os participantes compartilham seus 
planos e trocam feedbacks sobre o que 
foi idealizado por cada grupo.

Por fim, será elaborado um plano de ação 
a partir das ações selecionadas.

Total: Até 30 participantes

PÚBLICO-ALVO

Líderes sindicais e empresas 
indicadas pelos sindicatos do 
setor Metal Mecânico do RJ 
(foco em pequenas e médias 
empresas).



PRIORIZANDO 
SOLUÇÕES

Elaboração de um plano 
de ação com base nas 
iniciativas prioritárias.

ROTEIRO DE 6 HORAS
APLICANDO METODOLOGIAS E FERRAMENTAS PARA PLANEJAR 2020/2021

INSPIRAÇÃO
Palestra inspiradora sobre 
transformação através da 
inovação.

MAPEAMENTO 
DAS NECESSIDADES
Desenho colaborativo 
das dores e desejos a serem 
endereçados nos próximos 
dois anos.



ESTRUTURA

GRUPOS DE TRABALHO
Os participantes serão divididos em 3 grupos 
de trabalho, de modo a obter maior 
aprofundamento e colaboração em cada um 
dos eixos de ação que serão abordados no 
planejamento:

• Futuro da educação
• Gestão da inovação
• Futuro das empresas

DINÂMICA DAS ATIVIDADES
O dia será organizado e conduzido pelos 
facilitadores de modo que os participantes 
percorram um roteiro de atividades que 
começa na identificação de necessidades e 
suas prioridades. Em seguida, serão 
levantadas possíveis ações para endereçar às 
dores e aos desejos para os próximos anos. E 
por fim, será elaborado um plano de ação 
baseado na metodologia 5W2H a partir das 
ações selecionadas.

3 ATORES
O levantamento das necessidades e a 
formulação do plano de ação serão 
definidos considerando o envolvimento 
dos 3 atores que precisam se mover com 
sinergia para a entrega dos resultados 
desejados em 2020/21, sendo eles: 
Empresas, Sindicatos e Firjan.



PROGRAMAÇÃO:

09:30 Café de boas vindas

10:00 Abertura e Introdução ao trabalho - GMM

10:35 Palestra de Inspiração

11:20 Dúvidas e perguntas

11:40 Mapeamento de oportunidades e necessidades

12:00 Seleção/Priorização

12:20 Brunch

14:00 Geração de Ações (Brainwriting e Brainstorming)

14:30 Seleção das ações prioritárias

14:50 Detalhamento das ações escolhidas

15:20 Apresentação das ações

16:00 Construção do plano de ação

17:00 Encerramento

INFORMAÇÕES GERAIS

Data:

02/12

Local: Senai Tijuca 
Rua Mariz e Barros, nº678 
(Auditório)

Horário: 9h30 as 17h

PROGRAMAÇÃO



Conteúdo inspirador para abrir 

horizontes e estimular novas ideias 
durante o plano de ação

Estrutura de atividades que promove a 

tomada de decisão em um curto espaço 

de tempo, proporcionando maior 
produtividade no trabalho do grupo

Utilização dos 3 pilares do Design Thinking: 

foco no ser humano, colaboração 
multidisciplinar e tangibilização de ideias

Dinâmicas que proporcionam troca de 

conhecimento e perspectivas entre os 

participantes

Consolidação dos resultados do encontro em 

um plano de ação para 2020/2021

BENEFÍCIOS


