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1. INTRODUÇÃO
A Rede Nacional Primeira Infância (RNPI) tem se consolidado como uma referência nacional e internacional da primeira infância, indicando na complexidade deste crescimento crescente a necessidade
de mudanças qualitativas nas suas ações – fins e meio- para o aprimoramento de seu trabalho em Rede
(eficiência e impacto social, ambiental, político e econômico).
O período da RNPI 2007-2010 – exercido pelas Secretarias Executivas – PROMUNDO – Coordenadora Gabriela Azevedo de Aguiar e OMEP-BR- Coordenador Vital Didonet, foi marcado fortemente
pela constituição da Rede e construção do Plano Nacional pela Primeira Infância (PNPI), estabelecendo-se como principal estratégia da RNPI: tanto a implementação das 13 Ações Finalísticas, como as
Ações Meio que concernem o PNPI. O desafio foi posto e está sendo seguido. Se olharmos as ações
da RNPI em seus programas, em advocacy, em comunicação, o PNPI permeia a todas. Temos foco e ao
longo desses 07 anos, temos construído muito, avançado com solidez, e em REDE, porém, acreditamos
que os avanços não são possíveis se não houver inovação, se não atuarmos em alguns momentos em
áreas desconhecidas, se não gerarmos desafios constantes.
A RNPI cresce, hoje somos 157 organizações, representadas pelos distintos setores e com a riqueza
da diversidade de atuação. Atuar na diferença é convidativo ao novo, e a RNPI é assim o tempo todo.
Este seu caráter intersetorial conduz e reforça a visão dwas diferentes Primeiras Infâncias brasileiras.
Na Assembleia Ordinária em dezembro de 2010, um dos temas discutidos e aprofundados, foi o
Planejamento Estratégico da RNPI para os anos seguintes. O processo permitiu ao grupo de participantes uma análise interna dos pontos fortes e fracos da RNPI, analise externa – oportunidades e ameaças, das lições aprendidas; gerando a visão da RNPI para até 2012 e os objetivos estratégicos RNPI.
Resgatar alguns pontos do Planejamento Estratégico RNPI – Assembleia 2010, nos ajuda a entender
não somente o desenvolvimento da RNPI, como a relevância da construção de um novo Planejamento
Estratégico que possa consolidar e incrementar sua sustentabilidade.(Documento completo PE Assembleia 2010 no SITE RNPI www.primeirainfancia.org.br).
Foi acordado nesta ocasião, 04 grupos de Objetivos Estratégicos:
5
5
5
5

Objetivo 01 - Trabalhar pela aprovação do PNPI
Objetivo 02 - Propor ações para implementar o PNPI
Objetivo 03 - Fortalecimento da Rede
Objetivo 04 - Fomentar a elaboração dos Planos Municipais pela Primeira Infância (PMPIs)

Para cada um dos objetivos definidos, foi formado um Grupo de Trabalho (GT) composto pelas
organizações presentes na assembleia e de acordos com seus interesses, a fim de dar continuidade às
propostas dos 04 objetivos definidos. Nesta ocasião a nova Secretaria Executiva foi eleita - AVANTE,
na coordenação de Maria Thereza Marcilio - e a RNPI pôde continuar não somente ao traçado de seu
início, mas agregando novas ações de comunicação, de produção – Guia dos PMPIs, de constante
incidência política e social, deformação de novos GTs: da Saúde, do Brincar, do PMPIs; do diálogo permanente com o grupo gestor e membros da RNPI e da governança em si mesma.
No ciclo das Assembleias Ordinárias, em Dezembro 2012, foram tomados novos pontos de discussão, e aprofundamento para os caminhos da RNPI, entre eles: aumentar a incidência política e social;
incrementar as ações do PNPI (fins e meio – Redes e PMPIs); reforçar a comunicação; e fomentar o
campo institucional da RNPI. Para isto foi criado novo Grupo de Trabalho – GT Fortalecimento- estabelecendo metas claras e objetivas, tais como: revisar o Regimento Interno, Carta de Princípios, Missão
e Visão da RNPI. Nessa mesma Assembleia foi eleita a Secretaria Executiva: Instituto da Infância –
IFAN para o biênio 2013/14.
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Dentro dessa evolução da RNPI, a Secretaria Executiva (IFAN) delineou um Plano de Ação para
2013/2014, cujo objetivo central é monitorar e avaliar as 13 ações finalísticas, e ações meio referenciadas no PNPI. Para o alcance deste Objetivo Central foi previsto a execução de 03 linhas de Projetos/
Programas (ver figura 01) objetivando atualizar esta nova fase de integração da RNPI.

Observatório Nacional
Primeira Infância

RNPI:
Desenvolvimento
Institucional e
Intersectorial

PROGRAMAS E PROJETOS
SECRETARIA EXECUTIVA IFAN
2013/2014

Comunicando a
Primeira Infância

Figura 1
O Projeto Rede Nacional da Primeira Infância: Desenvolvimento Institucional e Intersetorial visa (re)
alinhar a missão, visão, regimento interno, objetivos e valores comuns em consonância com o GT Fortalecimento (Eixo Identidade); fomentar a intersetorialidade das 13 ações fins do Plano Nacional da
Primeira Infância (Eixo Intersetorialidade), como forma complementar ao monitoramento e avaliação
destas ações; e desenhar um novo Planejamento Estratégico Institucional que garanta a sustentabilidade técnica, financeira e política social da RNPI (Eixo Planejamento Estratégico).
Do Eixo identidade já tivemos os alguns produtos aprovados na Assembleia de Dez/2013, são eles:
MISSÃO
Articular e mobilizar Organizações e pessoas para defender e garantir os direitos da Primeira Infância – criança de até seis anos de idade.
VISÃO
Até 2022, ter o Plano Nacional Pela Primeira Infância referenciado nas políticas públicas
das esferas federal, estaduais, distrital e municipais.
Ser reconhecida como espaço de diálogo plural e diverso e referência na defesa e promoção dos direitos da criança até seis anos de idade e de sua participação nos assuntos que
lhe dizem respeito.

PRINCÍPIOS SOBRE A PRIMEIRA INFÂNCIA
5 A primeira infância é fundamental no desenvolvimento humano. As vivências da criança nesta fase têm impacto por toda a vida posterior;
5 A criança é um sujeito de direitos (não objeto de atenção), indivíduo (não massa ou
número), único e com valor em si mesmo;
5 Toda criança deve ser respeitada e valorizada como pessoa na sua condição peculiar
de desenvolvimento, na sua identidade e subjetividade;
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5 As políticas públicas, os planos e as ações dirigidas à criança, devem considerá-la
como sujeito integral e atendê-la na sua globalidade;
5 O atendimento à primeira infância deve ser prioridade absoluta e por políticas públicas
articuladas que garantam a atenção integral de qualidade.
5 Os vínculos afetivos e sociais são fundamentais para o desenvolvimento da criança.
A família, prioritariamente, a comunidade e a rede de atendimento e cuidados (governamental ou não) são instâncias privilegiadas para tal.
5 A criança deve ser protegida de todas as formas de violência ou violação de seus direitos.

PRINCÍPIOS DA REDE
5 Respeito à autonomia – Cada organização integrante mantém sua independência
em relação à RNPI. A ação em rede se sustenta na autonomia de cada organização participante. A rede deve respeitar e potencializar a autonomia, pois nela reside o potencial
da própria rede.
5 Respeito a diversidade – A diversidade cria as condições favoráveis para a inovação
e a criatividade coletiva, a compreensão sistêmica da realidade e aumenta a possibilidade
de incidir sobre ela de forma plural e mais efetiva. A diversidade institucional, das regiões
geográficas, de gênero, etnia e raça, entre outros, deve ser valorizada.
5 Democracia – A RNPI é um espaço de convivência democrática, sem qualquer conotação político-partidária. O modo democrático de analisar as questões, decidir e agir
valoriza a liberdade de opinião, a negociação e a construção coletiva de consensos. A
participação e a tomada de decisão na Rede devem respeitar o espírito democrático em
sua essência e realizá-lo.
5 Horizontalidade – Todos são pares dentro da RNPI. A rede deve buscar ao máximo
horizontalizar as relações, os processos de trabalho e as formas de gestão, evitando ao
mesmo tempo a cristalização das lideranças e a concentração do poder.
5 Compromisso com a participação – Uma rede só existe quando há participação.
Participar significa atuar, apoiar e promover a atuação na e pela rede. A participação é
uma expressão forte do engajamento nas causas que a RNPI defende.
5 Colaboração – A colaboração é um valor e uma atitude que qualificam o estar-junto
na Rede; ela fornece as condições para a coordenação das habilidades e competências,
para a superação dos conflitos e para o exercício da ação coletiva. A cooperação é a base
do agir com o outro. A participação em rede não requer outra habilidade especial senão
a predisposição em colaborar.
5 Conectividade – A rede busca a articulação, a convergência e a construção de diferentes processos de diálogo entre os atores. Atuar em rede requer a prática constante da
conexão, do relacionamento e da interlocução.
5 Compartilhamento – A RNPI é de cada um e de todos que a integram. Participar da
rede implica comungar dos mesmos propósitos e dos mesmos valores e também exercitar a prática de compartilhar as informações, os recursos, as responsabilidades, os êxitos
e os desafios entre os parceiros de projeto.
5 Disseminação de conhecimento – A rede se propõe a democratizar o conhecimento
e a sensibilizar e envolver o maior número de Organizações e pessoas possível na causa
da Primeira Infância.
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A partir das considerações e definições descritas acima, acreditamos que o Planejamento Estratégico (PE) oriente sobre as necessidades emergentes para o desenvolvimento de ações de fortalecimento
e liderança institucional,aprimoramento dos processos organizacionais, técnicos e de comunicação,
com intuito de tornar a RNPI mais efetiva e sustentável.
Para a feitura do PE contratamos a CAOS Dinâmica Organizacional, consultora Rosana Kisil,com
vistas a fortalecer o nosso papel no Brasil. Os produtos esperados eram a revitalização da Identidade da
RNPI e a produção da Matriz Estratégica que orientará os caminhos a seguir, bem como a elaboração
de projetos que caberá a próxima gestão da Secretaria Executiva da RNPI.

1. METODOLOGIA UTILIZADA
Apresentamos a seguir a metodologia utilizada pela consultora, o detalhamento do processo de
construção do Planejamento Estratégico que teve 03 fases:
FASE 01 - Sessão de Exercícios Exploratórios na Assembleia Geral (Dezembro/2013)
FASE 02 - Entrevistas Individuais com Stakeholders (Abril-Maio/2014)
FASE 03 - Encontro de Planejamento Estratégico com Grupo Gestor (Maio/2014).
Cada FASE envolveu um determinado grupo de participantes. Na Assembleia (FASE 01 / 08 horas) o universo foi de 51 membros integrantes da RNPI. Na FASE 02 foram realizadas 12 entrevistas
com interessados (Stakeholders) e, na FASE 03 (24 horas) no Encontro, tivemos a participação de 18
pessoas, representando: 09 Organizações do Grupo Gestor, 03 Organizações convidadas e a atual
Secretaria Executiva1.
As bases do método utilizado pela consultoria no processo de alinhamento estratégico foram:
5 Educação a partir da própria experiência. O referencial teórico original é encontrado na obra
de Kolb (1984). A educação experiencial é um poderoso aliado para dar dimensão e referência aos
participantes sobre o trabalho que está sendo realizado e a ligação deste com a vida de cada um. As
análises da ação, das interações interpessoais, do imprevisto, dos fatores alheios ao nosso controle e
das expectativas de resultados propiciam um espaço muito valioso para que os participantes experimentem decidir seguindo critérios claros, arcando com riscos, comprometendo-se com o processo em
busca de uma meta comum.
5 Pedagogia Social. Baseada na observação dos sistemas organizacionais, a pedagogia social propõe reunir a atitude pessoal com as questões sociais, de forma que desse encontro possam emergir soluções criativas e responsivas. Referências: Lievgood (1991), adaptado por Paula e Silva (2000);
Shoichet (1998).
5 Fenomenologia. Com base nos estudos de Goethe, Kaplan (2005) descreve como a observação
fenomenológica se aplica ao desenvolvimento organizacional e ao aumento de capacidade de interpretar o presente e co-criar o futuro.
5 Organizações de Presença e Aprendizagem. A capacidade de uma organização inovar está
diretamente vinculada à sua capacidade de aprender. Princípios de cultura organizacional estão envolvidos neste processo e são explicitados por Peter Senge desde seu marcante livro “A quinta disciplina”
(1991). Métodos que favorecem este movimento de “desaprender para aprender” provocam as pesso-

Luzia Laffite, Paula Tubelis, Shaila Vieira, e Vital Didonet

1
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as para abrir-se em busca de novos olhares e perspectivas. A Teoria da Presença e a Teoria U, representada pelas obras de Senge et al. (2007), Glasl (1999) e Scharmer (2009), apresentam proposições
sobre a conexão entre a atenção presente que apreende o futuro e consegue co-criar e construir a
inovação organizacional.
As três fases do trabalho do Desenho de Planejamento Estratégico foram desenhadas com base na
Teoria U (Figura 2), com passos de aprofundamento e exercícios facilitadores apropriados para cada
fase. Para a RNPI, devido ao horizonte curto do processo, foi feita uma adaptação que excluiu atividades como a Visita de Campo e a etapa de Cronograma Orçamento, além de assumir que a etapa
Identidade já havia sido completada em 2013.

Figura 2 - Modelo Teoria “U”
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3. PROCESSO DO
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (PE)
3.1. FASE 1: EXERCÍCIOS EXPLORATÓRIOS ASSEMBLEIA GERAL - DEZEMBRO 2013
Com base nos elementos - Missão, Visão, Regimento Interno e Carta de Princípios(Eixo Identidade do Projeto RNPI: Desenvolvimento Institucional e Intersetorial), já aprovados na Assembleia 2013,
demos o segundo passo para o PE.Ainda nesta Assembleia, iniciamos a reflexão sobre alguns dilemas
organizacionais e de qual maneira a RNPI pode se desenvolver à luz do conceito de Sustentabilidade e
se tornar uma Rede mais forte, atuante e duradoura no tema ao qual se propõe.
Com intuito de ampliar a compreensão de todos sobre o panorama do ambiente interno e externo à
Rede, foi realizado2 uma sessão de Exercícios Exploratórios de Diagnóstico Situacional composta de:

3.1.1. ANÁLISE DAS AÇÕES MEIO
DO PLANO NACIONAL PRIMEIRA INFÂNCIA
Ferramenta SWOT: Para a realização deste exercício exploratório, a ênfase foi na análise das 5 Ações
Meio do PNPI (A Pesquisa sobre a Primeira Infância,Atuação do Poder Legislativo, O Papel dos Meios
de Comunicação, Formação dos Profissionais para a Primeira Infância, Planos Estaduais e Municipais
da Primeira Infância). Os participantes se dividiram em grupos, sendo a escolha espontânea. Destacamos que Ação Meio Atuação do Poder Legislativo foi considerada como Incidência Política para maior
abrangência das políticas públicas.
Abaixo os resultados do exercício realizado nos grupos.

FORTALEZAS
5 Agrega 147 organizações que tem
dados e informações
5 FMCSV contribui para divulgação
e disseminação

Pesquisa
em PI

FRAQUEZAS
5 Não tem GT (equipe)
5 Não há busca sistematizada
5 Não tem produção de dados
consistentes

OPORTUNIDADES
5 Prêmio para pesquisa da Primeira Infância
5 Ferramenta de Mapeamento pela internet
5 Possibilidade de ser referência para organizar
interlocução das instituições/organismos que fazem
pesquisa ou que dispõem de dados

AMEAÇAS
5 Falta de foco
5 Falta de prioridade dos dados (na
escolha do objeto)

Consultoria CAOS- Consultora Responsável Rosana Kisil

2
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FORTALEZAS
5 Elaboração dos Planos Municipais
de referência no PNPI e no Guia de
Elaboração
5 Organizações da RNPI
participando das elaborações
municipais

Planos
Municipais

FRAQUEZAS
5 Fragilidade de articulação às demais
políticas e planos decenais
5 Metodologias (escuta das crianças)
5 Orçamento – dotação

FORTALEZAS
5 Novas redes
5 Foco na Primeira Infância
5 PNPI com outros produtos
5 Diversidade de instituições
5 Legitimidade
5 Capilaridade
5 Intercâmbio

Redes
Estaduais

OPORTUNIDADES
Iniciativas mobilizadoras aos municípios (ex.: Selo
Unicef e Prefeito amigo da Criança – Fund. Abrinq)
Ampliação de oportunidades de captação de recursos
Legado dos diagnósticos
Fortalecimento dos Conselhos
Ampliação / Fortalecimento das instâncias de avaliação
AMEAÇAS
5 Realização de eleições e grandes eventos
5 Falta de interfaces dos governos estaduais
5 Fragilidade dos CMDCAS’s
5 Planos Municipais como ações e não como
política pública
5 Como o PNPI dialoga com outros Programas de
governo?

OPORTUNIDADES
5 Conhecimento técnico
5 Incidência política
5 Visão global das experiências
5 Visibilidade / Capilaridade
5 Gestão do conhecimento

FRAQUEZAS
5 Ausência das diretrizes para as REPIs

AMEAÇAS
5 Nacionalização em detrimento da regionalização
5 Sustentação financeira
5 Sociedade civil não-organizada

FORTALEZAS
5 Fontes de recursos na própria RNPI
5 Realização da Copa do Mundo e Olimpíadas
5 Diversidade de instituições
5 PNPI incorporado e reconhecido
5 Intersetorialidade com mais escuta (inovação)
5 PMPI e REPIs
5 Representação do sr. Vital Didonet em Brasília

OPORTUNIDADES
5 Fontes de recursos na própria RNPI
5 Realização da Copa do Mundo e
Olimpíadas
5 Comprometer candidatos
5 Abertura do SEDH
5 Conferências DCA e da Assistência

FRAQUEZAS
5 Dificuldade de consenso
5 Falta de controle social na construção dos PMPI
5 Falta estratégia de mobilização social
5 Baixa inovação
5 Baixa mobilização dos membros
5 Pouca agilidade para construir posicionamentos
5 Falta monitoramento das políticas
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Incidência
Política
AMEAÇAS
5 Volatilidade das políticas
5 Mudança de governos
5 Realização da Copa do Mundo e Olimpíadas

Diversidade
das áreas

Tipos de Formação:
a) Inicial: universitárias / nível médio
b) Em serviço
c) Emergente

Escolar e social - passos:
1. mapear as ações de formação;
2. estabelecer diretrizes de formação;
3. disseminar / socializar / partilhar experiências;
4. definir áreas estratégicas a curto e longo prazo: *
professor; * comunicadores

Formação de
Profissionais
em PI

RNPI:
execução x
articulação

Utilizar plataformas
à distância (equipe
técnicas / Governo)

FORTALEZAS
E-group como um intercâmbio de informações e comunicação
Boas práticas e produtos na RNPI (membros)
Gestão do conhecimento
Aumento de 60% de acessos no facebook. Meta de 11 mil
acessos.
Mais notícias e visibilidade das organizações que compõem a
RNPI
Assessoria de Comunicação

OPORTUNIDADES
Participação em Feiras, congressos etc
Aproveitar financiamentos da Bernard van
Leer Foundation
Vídeo Alana para PNPI

Comunicação
FRAQUEZAS
Falta de direcionamento do e-group para tema (ofícios/
informes, trocas, GT)
Respostas individuais para o coletivo
Não sabe-se onde acesar o site
Não utiliza toda a potencialidade de comunicação (site,
youtube etc)
Não há interlocução entre assessoria de imprensa das
organizações com a RNPI
Plano de comunicação defasado
Não possui material de divulgação
Falta Kit de boas-vindas
Fluxo de comunicação (Sec. Executiva x GG x GT)
Dificuldade na continuidade de recursos
Ausência de foco da comunicação para público ampliado
Dificuldade de quebrar paradigma de que comunicação é
essencial para desenvolvimento da RNPI

AMEAÇAS
Manutenção da comunicação
por meio de financiamento
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3.1.2. QUESTÕES ESTRATÉGICAS DA RNPI
Ferramenta 4 Barreiras de Aprendizagem e Mudança: análise de tópicos importantes para manter a
vitalidade organizacional.Na figura 3 temos o resultado final do exercício:

NÃO RECONHECEMOS O QUE VEMOS:
5 Não vejo administração financeira da Rede;
5 Sustentabilidade Financeira (comércio);
5 Não há reconhecimento de todos os 147 membros;
5 Troca de boas práticas entre as organizações;
5 A condição efetiva que a RNPI tem de executar uma
missão (vemos a potência, mas não a competência)
5 A importância da rede;
5 Especificidades das infâncias no Brasil;
5 A rede deveria ser uma força mais ampla em ações
próprias.

NÃO FALAMOS O QUE PENSAMOS:
5 Pluralidade de pensamentos é rígido;
5 Interações pouco produtivas;
5 Os interesses particulares de cada organização;
5 Polarização pela fala de poucos atores;
5 A Rede é um espaço de promoção institucional;
5 Diversidade de experiências;
5 O pensamento coletivo vale mais;
5 Creche não é o melhor para educação infantil de 0 a 3;
5 Maior apropriação para participar;
5 Por que Redes Estaduais?

NÃO VEMOS O QUE FAZEMOS:
5 Maior capilaridade em algumas regiões do
país (visibilidade);
5 Capilaridade e poder de articulação da RNPI;
5 Impacto a médio e longo prazo na
representação sólida;
5 Espaço ocupado pela rede;
5 A rede é poderosa (advocacy);
5 Muitas ações nem são visibilizadas;
5 Não há conhecimento sobre os projetos dos
membros;
5 Não há valorização dos membros da rede.

NÃO FAZEMOS O QUE FALAMOS:
5 Intersectorialidade nas ações;
5 Participaçao mais ativa / Participar ativamente
5 Muito a aprimorar nas comunicações;
5 Falta de tempo;
5 Contentamento com apenas 6% de municípios com
PMPI;
5 Não efetivação de planos e políticas nacionais (fica
no papel);
5 Relacionamento e troca entre organizações;
5 Assuntos não falados por ser de decisão
governamental.

Figura 3 - Resultado do exercício 4 Barreiras de Aprendizagem e Mudança

3.2. FASE 2: ENTREVISTAS
INDIVIDUAIS COM STACKHOLDERS
A partir dos resultados dos exercícios realizados na Assembleia, foi dado continuidade3 ao desenvolvimento desse Planejamento Estratégico realizando-se as entrevistas individuais com um grupo de
interessados (Stakeholders).
Os objetivos das entrevistas foram capturar as linhas marcantes, tendências e demandas na percepção de membros, parceiros e outros interessados sobre o trabalho que RNPI vem desenvolvendo e o
conjunto de intenções que existe em torno da existência da RNPI.
As Entrevistas foram feitas com as reservas de anonimato, conforme Roteiro próprio. Os 12 entrevistados e o tipo de abordagem (presencial, telefônica ou Skype) foram escolhidos conforme disponibilidade dos entrevistados a partir de listagem pré-definida, pela equipe da Secretaria Executiva. Esta lista
CAOS Consultoria – Rosana Kisil

3

16 Planejamento Estratégico RNPI-2015/17

foi composta por: a) Organizações membro da RNPI de acordo com o perfil da organização (ONG
– associação, instituto ou fundação; setor privado; universidade; governo; redes), atuação na RNPI
(participativa; não-participativa) e localização geográfica, de forma a garantir uma representatividade
nacional equilibrada; b) Organizações externas à RNPI (04).
As entrevistas na íntegra foram também utilizadas na FASE 03 como subsídio ao alinhamento estratégico sendo a base do exercício Vozes do Campo realizado no encontro com o Grupo Gestor.

3.3. FASE 03: ENCONTRO DE PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO COM O GRUPO GESTOR
Devido aos limites do tempo dos envolvidos, esta fase final do PE foi realizada em um único Encontro de dois dias e meio com a presença de 18 pessoas, que representaram: 09 Organizações do Grupo
Gestor, 03 Organizações convidadas e a Secretaria Executiva atual.
Este encontro teve como objetivo o desenho “final” da Matriz Estratégica para o PE da RNPI. E para
isso foram horas intensas de trabalho coordenados pela consultoria contratada. Durante os exercícios
propostos,pudemos rever e (re)conhecer a situação atual da RNPI e tomar algumas decisões em prol
do fortalecimento da RNPI.
O tempo do encontro, com base na metodologia utilizada pela consultoria, foi desenhado da seguinte forma:

Sessão 1
5 Aprofundamento sobre a Situação da RNPI, com exercício exploratório (Trevo Organizacional)
5 Definição de valores intrínsecos à RNPI (Mapa de Interessados e Relações)
Sessão 2
5 Síntese dos Dados de Planejamento Estratégico existentes
5 Espelhamento do resultado das entrevistas com Trevo e com Síntese
5 Definição dos padrões e dilemas organizacionais
Sessão 3
5 Revitalização da Missão e Visão
5 Encontro de Motivações individuais e organizacionais no novo Grupo Gestor - descoberta das forças vitais e criativas dos indivíduos e onde elas se encontram com aquelas
encontradas na alma da RNPI
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Sessão 1
5 Aprofundamento sobre a Situação da RNPI, com exercício exploratório (Trevo Organizacional)
5 Definição de valores intrínsecos à RNPI (Mapa de Interessados e Relações)

Sessão 2
5 Síntese dos Dados de Planejamento Estratégico existentes
5 Espelhamento do resultado das entrevistas com Trevo e com Síntese
5 Definição dos padrões e dilemas organizacionais

Sessão 3
5 Revitalização da Missão e Visão
5 Encontro de Motivações individuais e organizacionais no novo Grupo Gestor - descoberta
das forças vitais e criativas dos indivíduos e onde elas se encontram com aquelas encontradas
na alma da RNPI

Sessão 4
5 Inspiração para o novo. Desenho de Futuro (Solo, Maquete)
5 Eixos Estratégicos / Objetivos Estratégicos (Matriz Estratégica – eixos, objetivos, projetos.
Governança está incluída neste item)

Sessão 5
5 Considerações Finais.
5 Avaliação do Processo.
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A seguir apresentamos os principais processos dos exercícios realizados durante estes 02 dias e meio
de Encontro, que culminaram na construção da Matriz Estratégica do Planejamento Estratégico – RNPI.

3.3.1. EXERCÍCIO DE CAMPOS DE GESTÃO: “TREVO”
O Trevo Organizacional incentivou os participantes a trazerem questões emergentes, tanto em relação às vitórias (em verde na Figura 05) como em relação aos fracassos (em vermelho na Figura 05) da
Rede nos últimos dois anos. Abaixo o modelo que utilizamos para realização do exercício e os resultados do mesmo (figuras 4 e 5).

Figura 4 - O Modelo Trevo
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EQUIPE / INFORMAÇÃO
- Vivermos nas reuniões e assembleias momentos de formação;
- Aprovação da criação GT Saúde;
- Tamanho da Rede / 150 organizações membros e nº continua aumentando;
- Plano de Comunicação em andamento;
- Reformulação do Regimento Interno;
- Organizações não se apropriam dos produtos da Rede (carta, Regimento, PNPI, publicações...);
- RNPI x Estados: necessidade de definição da relação da RNPI com REPI’s e Planos Municipais;
- Não conseguir acompanhar sistematicamente o movimento da Rede pelo egroup (online);
- Necessidade de mais espaços para reflexão e prática;
- Inexistência de equipe mínima para funcionamento da Secretaria Executiva;
- Dificuldade de participação maior dos integrantes da Rede;
- Ausência de informações sobre PI concentradas no Site;
- Falta participação integrada e não periférica;
- Ausência de novos paradigmas;
- Comunicação interna (visual);
- Saída de organização do GT Saúde
M
OT
E
(inabilidade);
D
IV
A
AÇ
- Pessoa extra-organização;
ID
L
ÃO
A
QU
SOCIEDADE
- Aprovação do PNPI – Conanda;
- Evento da PI em Brasília com SAE;
GOVERNANÇA
- PNPI como referência;
- Assembleia Geral 2013 /
- Sistema de monitoramento do PNPI;
grande participação e ativa;
SERVIÇOS
- Premiação Zilda Arms;
- Organização da RNPI e
PMPI
– elaboração dos guias, difuReformulação dos docu- Planos Municipais;
são e implementação;
mentos (Regimento / Carta
- Plano Nacional Primeira Infância;
- Acompanhar a ampliação na
Princípios);
- Guia dos PMPI;
incidência das ações da Rede nos
- Sensibilização do grupo
- Participação no PL Lei da Palmada;
movimentos de garantia de direitos da
gestor em relação aos desa- Colóquio Saúde;
criança;
fios da Primeira Infância na
- Retirada de “modalidades alternativas” /
- Primeira Infância em pauta na
Amazônia;
creches noturnas do PNE como estratégia de
sociedade;
- Dificuldade da Secretaria
Educação Infantil;
Análise
da
revitalização da Rede
Executiva obter resposta
- Advocacy – ações – PL Marco Legal PI;
RNPI;
das Organizações para um
- Projetos de escuta das crianças;
Tamanho
da
RNPI / Aumento do
posicionamento público
- Projetos com produtos importantes;
nº de organizações (representação
como Rede;
- Restruturação, Fomento e Consolidação das
Intersetorial e regional);
- Pouco tempo de mandato
REPIs;
A
inabilidade
em não coadunar
para a Secretaria Executiva;
- Novas conquistas: Plano de Comunicação;
pautas FNDCA x RNPI;
- Dificuldade de identificar
Projeto do Observatório; Eventos.
- Ver criança em situação de vulneraa RNPI nas ações realizadas
- Pouca atenção ou prioridade ao processo de
bilidade;
pelas organizações;
elaboração dos PMPI;
- Constatar que no jogo de forças,
- PNPI saiu pouco do “papel”ainda;
muitas vezes, nossa luta é em vão. Ex.:
- Ver a REPI do Amazonas não desenvolver;
judicialização da educação infantil;
- RNPI influenciando pouco as políticas
- Lei castigo físico -> Xuxa hostilizada;
públicas;
- Não efetivação dos PMPI’s;
- O Plano Nacional em cursos EAD;
- PNPI não incorporado pelo executivo federal;
- Desarticulação com SAE;
- Falta de influência efetiva na grande
mídia;
- Inatividade da RNPI no Conanda /
RNPI não pauta;
RECURSOS MATERIAIS
- Aumento de recurso financeiro;
- Diversificação das fontes financiadoras (06 atualmente)
- Não valorização ($) da atuação voluntária
- Falta de Política de Sustentabilidade
- Descontinuidade orçamentária ($)
- Inexistência de CNPJ “próprio”
V
I
AB
IL
I
D
AD
E
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Figura 5 - Resultado final do exercício Trevo

3.3.2. MAPA DE RELAÇÕES
Neste exercício identificamos as relações institucionais da RNPI e a natureza destas, e pudemos
constatar que:
5 A RNPI atua como receptora de contribuições e produtora de insumos para outros usuários;
5 Fortalece relações onde há troca de conteúdo técnico;
5 Prefere relações onde ocorre a legitimação das Organizações Integrantes;
5 Tem como perfil de parceiros organizações, estáveis e estrategicamente relacionadas c/ o
tema 1ª.Infância;
5 Da importância em ter como principais interlocutores o Governo Federal, o 3º. Setor e agências de apoio.

3.3.3. VOZES DO CAMPO
Este foi o último exercício realizado antes do momento de elaboração da Matriz Estratégica. Ele
consistiu na análise das entrevistas com stackholders realizadas na FASE 2 e bem como os resultados
do diagnóstico para o Plano de Comunicação da RNPI – (Projeto Comunicando a Primeira Infância).
Este exercício propiciou uma primeira “varredura” de temas críticos a serem trabalhados pela RNPI,
apontando inicialmente,os seguintes temas prioritários:
5 Advocacy para diferentes públicos;
5 Sintonia com a demandas sociais;
5 Capacidade da RNPI de influenciar em políticas públicas;
5 Planos e Redes;
5 Captação de Recursos (Sustentabilidade);
5 Fomento a participação e descentralização de ações;
5 Comunicação.
Também surgiram também algumas temáticas que foram consideradas como alicerces para a RNPI,
devendo permear todas as suas ações, e base de seu desenvolvimento. São estas:
5 Intersetorialidade;
5 Representação das várias Infâncias;
5 Participação Infantil.
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Advocacy
para diferentes
públicos

Representação -> articulação – setor
privado

Foco do Advocacy (Fora
do mundo da
Infância)

Sintonia com
as demandas
sociais

Temas – PI
estratégicos
(centrais)

Causas
claras aliadas a
metas fortes e
concretas

Capacidade
da RNPI de
influenciar
as políticas
públicas p/ PI

Planos e
Redes
PMPI
Criar maior
interface
entre RNPI
e REPIs

Estratégia
Incidência
Política
Nível de Decisão Política
sobre a PI;

Fomentar
ações para o
despertar de
consciência
sobre a importância do meio
ambiente e
sustentabilidade para a
infância

Representação das
todas infâncias

Sustentabilidade e $$$

Redefinição:
* Critérios
para novos
integrantes;
* Novos
modelos de
financiamento:
- membro
interno;
- internacional;

Temas Críticos Prioritários
relativos à Estrutura e
Funcionamento Interno da
RNPI.

Participação
Infantil

Base para o
desenvolvimento de
qualquer tema.

Figura 6 - Temas Críticos Prioritários (primeira varredura)
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Estrutura
mínima
da RNPI
garantida
pelos
membros

Plano de
Negócios para
Sustentabilidade

Temas urgentes da PI

Intersetorialidade

Captação de
Recursos

Fomento à
participação
e descentralização de
ações

Organização
dos membros
da RNPI para
que sua atuação seja mais
funcional

GG forte e
de apoio Sec.
Exec.
Ampliar o nº
de porta vozes
e referências
nos estados
para atender
demanda de
comunicação
e articulação

Necessidade
de equipe
contínua (Sec.
Executiva)

Instâncias de
coordenação
descentralizada

Criar mecanismos p/
superação de
pouca ação
prática da
Rede

Qualificar a
participação
dos membros
da rede com
materiais de
orientação ...

Comunicação
Comunicação:
- interna: membros
- para fora:
público (governo,
mídia, famílias)

Definir finalidades
da comunicação e
rever as ferramentas criando
capacidade de
pautar a sociedade e mídia

Melhorar a
comunicação interna (com grupos
temáticos, novas
ferramentas, eventos, compartilhar
ações prioritárias)

Divulgação RNPI
/ causa
Ampliar a dinâmica comunicacional da Rede junto
à sociedade para
superar a invisibilidade da Rede
junto ao grande
público

3.3.4. SINTONIA DA RNPI COM AS DEMANDAS SOCIAIS
Cientes dos temas críticos prioritários para o fortalecimento da RNPI (Figura 6) e perante a necessidade de focarmos em temas mais específicos para ação, foi feito um exercício complementar que
nos auxiliasse a definir quais as demandas sociais emergentes (Figura 7). Muitos foram os temas que
surgiram no exercício. A partir da exposição destes, iniciou-se um debate intenso sobre quais seriam as
demandas sociais prioritárias para a Matriz Estratégica da RNPI.

Figura 7 - Exercício final sobre Demandas Sociais

3.3.5. EIXOS PROGRAMÁTICOS PARA A MATRIZ
ESTRATÉGICA DE ATUAÇÃO DA RNPI
Com base nos resultados diagnosticados nos exercícios e dinâmicas realizadas, os participantes
iniciaram a construção coletiva da Matriz Estratégica para atuação futura da RNPI.
A Matriz Estratégica (Figura 8) é o principal produto deste presente Planejamento. Para seu alcance,
todas as etapas anteriores foram desenvolvidas. Somando-se o resultado de uma ampla discussão e
processo de priorização dos aspectos programáticos, estruturais e atitudinais da RNPI. Foi um processo árduo, pois envolve PRIORIZAÇÃO. E quando priorizamos, uma escolha se ganha e outra se perde,
pelo menos momentaneamente, porém se faz necessário focarmos em Eixos Programáticos específicos para que possamos dar os próximos passos.
Para a Matriz Estratégica da RNPI,foram definidos 04 Eixos Programáticos conforme segue:
1. Orçamento Primeira Infância4: é um eixo de forte conotação transversal a todos os demais
temas e ações finalísticas. Se faz prioritário em razão do status estratégico que pretendemos atuar
pela RNPI. Para qualificarmos as discussões sobre a implementação adequada de políticas públicas
para a Primeira Infância é necessária clareza dos investimentos atuais existentes, onde se encontram os
investimentos prioritários e se a alocação de recursos para a Primeira Infância dialoga com as necessiPlanejamento Estratégico RNPI-2015/17 23

dades prioritárias de investimento e execução da política pública, principalmente tomando o foco das
13 ações finalísticas. É um tema que não pode ficar reduzido as políticas públicas com investimento
federal, deve ser ampliado para o investimento dos Estados e dos Municípios.Para que a RNPI possa
qualificar esse debate é preciso se empoderar e aprofundar a discussão orçamentária.
2. Mortalidade Infantil nas Populações Tradicionais5: Populações Tradicionais são grupos que
possuem culturas diferentes da cultura predominante na sociedade e se reconhecem como tal. No Brasil
fazem parte os Caboclos, Caiçaras, Índios, Ribeirinhos e Quilombolas. Segundo o Censo IBGE 2010,
vivem hoje no Brasil cerca de 101 mil crianças indígenas até 9 anos, distribuídos em 611 terras indígenas
e centros urbanos. A taxa de mortalidade infantil para a população indígena foi de 41,9 por mil nascidos vivos, enquanto a taxa nacional foi em torno de 19 por mil nascidos vivos, segundo dados do IBGE/
Pnad/2009. Portanto, mais do dobro da média nacional em 2009. Se tomarmos a necessidade de ações,
programas e projetos para Primeira Infância das populações tradicionais, é necessário priorizar suas condições de sobrevivência.
3. Obesidade na Primeira Infância6: Obesidade é considerada atualmente um grave problema de
saúde pública e uma doença que começa na infância com graves consequências na vida adulta. Em
resumo, é um transtorno de causas psicobiológicas, nutricionais e comportamentais no qual o padrão
alimentar está em discordância com as necessidades calóricas da pessoa, com importantes fatores
genéticos e ambientais que contribuem para o agravamento do problema, desde a primeira infância. A
RNPI como rede de organizações que lidam com a criança de 0 a 6 anos de idade precisa estar alinhada com os Planos de Ações Internacionais (OMS e OPAS) e Nacionais e portanto enfatizamos como
premissas e justificativas de ações de prevenção e intervenções comunitárias e sociais:
5 A importância dos programas de pré-natal e amamentação informando às mães e famílias, sobre
uma alimentação balanceada durante os períodos da gestação e dos primeiros anos de vida, e se evitando o desmame precoce e o emprego de mamadeiras com produtos lácteos inadequados e a introdução
de alimentos não-recomendados.
5 A importância do papel das instituições que lidam e abrigam crianças, como creches, pré-escolas
e abrigos, e do preparo de lanches e refeições equilibradas e higiênicas que sirvam de um aprendizado
comportamental sobre hábitos saudáveis na aceitação de alimentos nutritivos para esta fase única de
crescimento e desenvolvimento.
5 A importância das atividades de lazer e do estimulo para exercícios adequados à socialização e à
integração da criança e a prevenção do sedentarismo infantil, em áreas seguras e protegidas.
5 A importância do treinamento e capacitação dos profissionais de educação, saúde, e assistência
social que lidam com as crianças sobre os componentes da alimentação saudável e sobre o equilíbrio
entre a ingestão e o gasto calórico dos alimentos.
5 A importância da vigilância e do rastreamento precoce de problemas nutricionais e encaminhamento para a atenção de saúde e avaliação diagnóstica médica e nutricional integrada da criança e da
família.
5 A importância da conscientização e mobilização social através da mídia e da produção de materiais de educação em saúde nutricional e alimentação saudável através da colaboração entre as organizações da RNPI e esforços intersetoriais, na ampliação das políticas públicas já delineadas nos vários
documentos e leis brasileiras.
5 A importância da inclusão do tema sobre alimentação saudável como prevenção da obesidade nos
programas e planos municipais e outras ações programáticas da Rede Nacional pela Primeira Infância.

Contribuição de Definição: Fundação Abrinq - Amélia Bampi
Contribuição de Definição: EBBS - Liliana Planel Lugarinho
6
Contribuição de Definição: CEIIAS - Evelyn Eisenstein
7
Contribuições de Definição: FMCSV - Ana Maria Chiesa e Plan International - Flavio Debique
4
5
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4. Ambiente Saudável7: ambiente saudável para a PI começa com as condições físicas e emocionais da mãe, pois o útero é o primeiro ambiente da criança. Portanto, devemos iniciar a discussão com os
espaços em que as gestantes estão presentes. Ou seja: casa, escola, trabalho, espaços públicos e serviços.
Nestes é fundamental assegurar que possam ter suas necessidades físicas específicas asseguradas como
forma de minimização dos desgastes e preservação de seus potenciais de saúde. Os serviços devem ainda,
oferecer atividades que promovam a reflexão sobre a maternidade e o vínculo, minimizando situações que
provocam o stress tóxico.
O ambiente hospitalar do parto deve seguir os preceitos da humanização envolvendo familiares ou pessoas de confiança da mãe. No retorno à casa depois do nascimento, ou mesmo a criança em abrigo, o
ambiente deve assegurar espaço de proteção física, atendimento às necessidades essenciais do bebê e
estimulação amorosa e responsiva. Necessário se faz, considerar que o ambiente muito vezes do bebe não
é familiar e, para isso, os serviços que têm contato com a família (saúde, assistência social) necessitam estar
próximos para ampliar as competências de cuidado a partir das diferentes realidades encontradas.
Em um sentido amplo e ao mesmo tempo bem concreto ambiente saudável são espaços pensados com
e para as crianças, o estilo da construção, espaços livres e seguros, por isso o envolvimento de arquitetos,
engenheiros e outros. Espaços com sensibilidade para que as crianças se sintam bem e possam usá-los
sem maiores riscos. Outro aspecto, os centros de educação infantil, construídos tendo em conta o contexto social e cultural das crianças. Ter em conta o tema da inclusão, mobilidade e critérios de adequação
em relação as faixas etárias.Por fim, o tema de sustentabilidade ambiental, educação ambiental na primeira
infância com o envolvimento das famílias e comunidades, em questões como reciclagem, espaços verdes,
contato com a natureza, animais, etc.
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4. MATRIZ ESTRATÉGICA
DE ATUAÇÃO PARA RNPI
Após o afinamento dos temas críticos prioritários e também os eixos programáticos, realizamos o
árduo exercício de construção da Matriz Estratégica final para atuação da RNPI (Figura 8).
Eixos Programáticos em sintonia c/ demandas sociais
Eixo 1
Eixo 2
ORÇAMENTO 1ª
MORTALIDADE INFANTIL NAS
INFÂNCIA (OPI)
POPULAÇÕES TRADICIONAIS

Advocacy p/
diferentes públicos

Aumento da veiculação de
notícias sobre OPI e sua
importância na Mídia.

Ter a pauta da mortalidade infantil
nas populações tradicionais na
mídia.

Linhas de Abordagem

Advogar mecanismos de equidade
orçamentária para PI das populações
tradicionais.
Membros da Rede e
formadores de opinião
influenciando para OPI’s.
Primeira Infância incluída
no PPA Federal.
Influência em
Políticas Públicas

Apoio a Planos e
Redes Estaduais e
Municipais

Grupo Políticos
defendendo o OPI.

Prefeituras com
PMPI construídos
contendo orçamento específico para PI
definido.

Figura 8 - Matriz Estratégica para atuação da RNPI
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Aumento do acesso ao Registro
Civil.
ACS e ASI atuando como
promotores do DPI em populações
tradicionais.
Publicizar dados confiáveis sobre
mortalidade infantil em populações
tradicionais.
Viabilizar a captação precoce da
gestante com testes rápidos e distrib.
Ácido fólico
Boas práticas divulgadas e adotadas
pelos participantes da RNPI para
atuar sobre mortalidade infantil em
populações tradicionais.
Mais organizações da RNPI
trabalhando e/ou pautando sobre
o tema da PI das Populações
Tradicionais.
Inclusão da pauta da infância nas
organizações que trabalham com
populações tradicionais.

Eixo 3
OBESIDADE NA PRIMEIRA
INFÂNCIA

Aumentar o nº de famílias e
instituições de atendimento
adotando ações de prevenção à
obesidade na PI.

Eixo 4
AMBIENTE SAUDÁVEL
Garantia de creche, aleitamento materno, aumento do período
de licença à maternidade e paternidade, permissão da presença
do pai no pré-natal e consultas médicas da criança, através de
ações de advocacy junto aos órgãos representativos do setor
privado (Fiespi, entre outros...).
Adequação de mais ambientes saudáveis para a 1ª infância
através da criação de algum meio qualificatório (Selo de
Ambiente Saudável RNPI).
Inserção do tema ambiente saudável para a PI no conteúdo
programático dos cursos e formações das Organizações parte
da RNPI para que possamos incidir na conscientização das
famílias.
Aumento da pauta sobre o tema Ambiente Saudável nas mídias
através de atuação da RNPI junto aos canais de comunicação.
RNPI participando da construção das normas junto à ABNT.

Articular ações preventivas na
PI no Conselho de Segurança
Alimentar (pauta).

Ter o critério da RNPI sobre Ambiente Saudável incorporado
nas Secretarias de Habitação, Mobilidade, Planejamento
Urbano, Meio Ambiente, Esportes, entre outras.
Incentivar o MEC para inserção do tema nos cursos de
arquitetura, engenharia (civil, meio ambiente...), gestão pública,
turismo, entre outros.
Aumento do período de licença à maternidade e paternidade.

Ter nos PMPI a sugestão da inclusão do tema mbiente Saudável
para PI nos Planos Diretores.
Incluir o tema da prevenção da
obesidade nos PMPI’s e nas Repi’s
Incluir nas REPIs nos P.E o monitoramento dos ambientes
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5. PRINCIPAIS RESULTADOS
5.1. PAPÉIS DA RNPI
Foram considerados importantes para manter a sua vitalidade os seguintes PAPEIS:
1. RNPI como ambiente de livre expressão da pluralidade de pensamentos de seus membros;
2. RNPI como palco de trabalho e realizações para as Organizações Integrantes;
3. RNPI como espaço de busca por inovações e alternativas de sustentação financeira;
4. RNPI como espaço de intercâmbio de experiências entre as Organizações Integrantes;
5. Equidade entre regiões geográficas e veiculação de interesses das Organizações Integrantes.

5.2. CAMPOS DE GESTÃO
Na análise das conquistas e fracassos em cinco campos de gestão (Sociedade, Serviços, Recursos, Informação e Equipe, Grupo Gestor) e estabelecimento com sete relações analíticas entre eles
(Missão, Capacidade, Qualidade, Viabilidade, Legitimidade, Motivação, Governança), foi apontado
a emergência mais significativa da RNPI está relacionada ao eixo da CAPACIDADE, que liga os campos de gestão da Informação e Equipe Técnica, Grupo Gestor e Recursos (físicos e financeiros). Estes três campos, conjugados, formam o poder de receber, conter e administrar a produção da Rede.
É muito importante a questão da Governança da RNPI, pois os papéis de cada instância – Organizações Integrantes, Secretaria Executiva e Grupo Gestor – não estão potencializando a participação
de todos e a fluidez das decisões, prejudicando em alguns momentos o tempo de respostas para
questões de abrangência nacional.
Como esclarecimento, a validação teórica do conceito de Governança permite relacionar indicadores que refletem o seu grau numa organização:
1. Desempenho do Conselho / Grupo Gestor e da Secretaria Executiva
2. Acordos e responsabilidades em relação ao patrimônio
3. Transparência das decisões em relação ao público interno e externo
4. Adequação legal
5. Administração de conflitos de interesse

5.3. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
No Mapa de Relações da RNPI ficou evidente que a Rede:
1. Atua em relações onde ela é receptora de contribuições técnicas e financeiras dos seus parceiros e com isso, gera insumos para usuários;
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2. Fortalece preferencialmente relações onde há troca de conteúdo técnico;
3. Prefere relações onde ocorre a legitimação das Organizações Integrantes, ou seja, favorece a
participação;
4. Tem como perfil de parceiros organizações estáveis e estrategicamente relacionadas com o
tema Primeira Infância, insinuando um certo caráter conservador na escolha de parceiros, ou seja
com baixo risco;
5. Se importa em ter como principais interlocutores o Governo Federal, o Terceiro Setor e agências de apoio.
Estas características dão pistas sobre quais são as relações com maior potencial de resultados
para a RNPI. Perceber o que a RNPI considera como parcerias frutíferas pode ajudar na escolha de
novos parceiros e na identificação de potenciais colaboradores.

5.4. DILEMAS ORGANIZACIONAIS
A SEREM TRABALHADOS
As discussões anteriores e o Exercício “Vozes do Campo”, onde se pôde conhecer o teor das Entrevistas, trouxeram a RNPI um panorama de dilemas, que confirma a questão da Governança da
Rede como um fator crítico. Em síntese, Governança é a fluidez no processo de tomada de decisão e
de implementação das decisões, portanto, os dilemas que se seguem podem, se resolvidos, e alavancar o desempenho da RNPI. Tais dilemas são:
1. Qual o papel que se espera das Organizações Integrantes, inclusive o Governo em suas três
esferas?
Executoras, produtoras de insumos técnicos, prestadoras de serviços públicos, articuladoras políticas e legislativos, provocadoras, gestoras, apoiadoras, criadoras, realizadoras...?
2. Qual a Autonomia da Secretaria Executiva?
3. Qual a melhor fórmula para a situação legal da Rede?
A rotatividade de CNPJ emprestado das Organizações Integrantes ou ter um CNPJ, seja através
da criação de uma Associação específica para gerar os recursos da RNPI ou seja próprio, ainda é
uma pergunta que gera diferentes posicionamentos.
4. Tamanho e capacidade de gestão de recursos podem crescer no contexto do baixo grau de
institucionalização?
O quanto isto é um fator limitante para que a Rede alcance uma abrangência maior é polêmico. Há
desejo de captar e crescer em número de projetos, mas, a rotatividade da equipe limita o poder de
gerenciar a longo prazo (mandato de três anos – aprovado no novo Regimento Interno).
5.

A estratégia de apoio aos Planos Municipais e Estaduais está clara?

A capacidade de gestão integrada das OI no apoio aos Planos Municipais e Estaduais ainda é
pouco objetiva e compartilhada pelas OI.
6.

Monitoramento e Gestão das necessidades das OI pode ser melhor?

Diagnóstico de Pontos Críticos (Barreiras de Aprendizagem e Mudança – Assembleia de Dez/2013); Diagnóstico de Campos de Gestão
(Trevo, no próprio Encontro), Diagnóstico da Natureza das Relações (Mapa de Relações, no próprio Encontro)
8
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Uma vez que a capacidade de realização da Rede depende muito da motivação e interesse de seus
integrantes, este parece ser um item de vital importância para a sustentabilidade social da RNPI. Está
mais vinculado ao à sua estrutura de funcionamento e aos seus programas de fortalecimento interno
do que à sua atuação pública.

5.5. ASSUNTOS CRÍTICOS ESTRUTURAIS DA REDE
Tais assuntos foram identificados em chuva de idéias após o espelhamento entre os diagnósticos
organizacionais da RNPI originados nos exercícios anteriores e a leitura das entrevistas (Vozes do Campo). Estes assuntos formam a base do Desenvolvimento Organizacional da RNPI e podem ser vistos
como uma Carteira de Projetos Interna, uma fonte de inspiração e rumos para a melhoria dos processos
internos da Rede.
Os Assuntos Críticos Prioritários da RNPI mostram onde é importante atuar na estrutura do trabalho
e onde é importante atuar na forma de abordagem.
Assuntos Críticos Prioritários de Estrutura da Rede
Comunicação

Captação de Recursos

Fomento à participação e
descentralização de ações

Porta vozes RNPI de referência nos Estados
– atender demandas de articulação e
comunicação

Estrutura mínima financeira garantida
pelos membros

Organização dos membros para maior
funcionalidade

Comunicação interna – membros
Comunicação externa – Governo, mídia,
famílias

Plano de Negócios

Ação prática da Rede – potencializar os
mecanismos

Finalidades de comunicação e ferramentas c/
capacidade de pautar sociedade e mídia

Sustentação financeira

GG forte de apoio à SE

Comunicação interna – grupos temáticos,
ferramentas, eventos, compartilhamento de
ações prioritárias

Critérios de novos integrantes
que favoreçam novos modelos de
financiamento

Coordenação descentralizada

Divulgação da causa RNPI

Equipe contínua remunerada

Dinâmica comunicacional da Rede – superar
sua invisibilidade junto ao grande público

Qualificação das Org. Integrantes p/
potencializar sua participação (materiais
de orientação...)
Autonomia da Secretaria Executiva
Institucionalização da Rede
Gestão do tamanho da Rede
Gestão de Resultados (monitoramento e
avaliação)
Papel das Org. Integrantes em diferentes
momentos: executor, técnico, apoiador,
servidor (Governo), financiador, gestor.
Monitoramento das necessidades das
Org. participantes
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Assuntos Prioritários de Abordagem da Rede
Advocacy p/ diferentes
públicos

Sintonia c/ demandas
sociais

Capacidade da RNPI de influenciar
políticas públicas

Planos e Redes

Representação e
articulação do Setor
Privado

Temas PI estratégicos
(centrais)

Estratégia para Incidência Política

Maior interação RNPI e
REPIs

Foco do Advocacy fora do
mundo da infância

Causas claras aliadas a metas
fortes e concretas

Nível de decisão política sobre 1ª. Infância

Apoio a PMPIs:
método sistematizado
e mapeamento dos
Municípios conforme seu
estado de Plano

Temas urgentes 1ª Infância
Despertar da consciência:
meio ambiente e
sustentabilidade para a
Infância

6. CONCLUSÃO
E RECOMENDAÇÕES
6.1. EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO
A Matriz Estratégica alcançada pelo Grupo Gestor foi muito discutida e conscientemente escolhida pelos participantes. Sabedores de que esta escolha envolve tomadas de decisão muito focadas, o
Grupo demonstrou muita energia em perseguir os 4 Eixos Programáticos nas 3 Linhas de Abordagem.
O próximo passo é aprimorar e desenvolver os Projetos de cada Eixo e em cada Linha de Abordagem.
Em termos de abordagem, a RNPI escolheu atuar nos âmbitos: o advocacy , políticas públicas e apoio
aos Planos Municipais e Redes Estaduais. Cruzar os Eixos Programáticos com as Linhas de Abordagem
requer um processo de planejamento profundo e dedicado, que possa ter a disciplina da discussão entre
as Organizações Integrantes da RNPI e resultar em Projetos inovadores para a Rede.
É recomendado que haja, a partir deste ponto, um desenho de Processo de Implementação do
Alinhamento Estratégico, onde o Grupo Gestor e a Secretaria Executiva tenham espaço físico e intelectual para criar os Projetos, seus Orçamentos, sua Governança em cada Eixo e Linha.

6.2. EM RELAÇÃO À ESTRUTURA
Em relação à situação estrutural da RNPI, os Eixos Estratégicos de Estrutura da Rede(Figura 9)
resumem os pontos críticos as serem tratados no período do próximo exercício de gestão, simultaneamente à implementação da Matriz Estratégica.
O Eixo Estrutural mais crítico é o da Governança, pois é o que exige mais profundidade de discussão e análise por parte do Grupo Gestor e Secretaria Executiva.

O termo advocacy, expressão inglesa que ainda não ganhou tradução literal para o português, se generalizou ao longo do tempo em
função do acelerado crescimento do Terceiro Setor em todo o mundo. É a utilização do poder de se comunicar e conquistar objetivos
utilizando a influência em setores (ou personagens) influentes na sociedade (N.A.)
9
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Os itens relacionados à Governança incluem desde o fortalecimento das Organizações Membro
na gestão e realizações conjuntas até o núcleo técnico remunerado que sustenta o cotidiano da
Rede. É o cerne que pode dar maior sustentabilidade organizacional para a RNPI. É de absoluta importância e não deve ser relegado ao segundo plano.
É recomendado que haja a formação de Grupos para o desenvolvimento da governança, comunicação e sustentabilidade da RNPI.
Comunicação
Plano de Comunicação
Interna

Captação de Recursos
Plano de Captação

Plano de Comunicação
Externa

Governança

Gestão de Informação

Fomento à participação
das OI na gestão da RNPI e
descentralização das ações

Monitoramento de Resultados
(sistematização e avaliação)

Fortalecimento GG e SE

Disseminação de Informações

Equipe Contínua remunerada

7. A MATRIZ
ESTRATÉGICA E O PNPI
Somado à nossa Missão, Visão e Princípios, o Plano Nacional Primeira Infância é base norteadora na RNPI
até 2022. Portanto, é preciso que o Planejamento Estratégico esteja em concordância com seu conteúdo.
Com intuito de estabelecer a relação dos Eixos Programáticos da Matriz Estratégica com o PNPI,
apresentamos abaixo a planilha correlacionada com as Ações Finalísticas.
AÇÕES FINALÍSTICAS DO PNPI

MORTALIDADE
ORÇAMENTO PI PI EM POP.
TRADICIONAIS

AMBIENTE SAUDÁVEL

x

x

x

x

x

x

x

x

1 CRIANÇA COM SAÚDE

x

2 EDUCAÇÃO INFANTIL

x

3 A FAMÍLIA E A COMUNIDADE DA CRIANÇA

x

4 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E SUAS
FAMÍLIAS: ACOLHIMENTO
INSTITUCIONAL, FAMÍLIA ACOLHEDORA, ADOÇÃO

x

5 ATENÇÃO À CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE
VULNERABILIDADE

x

x

x

x

6 DO DIREITO DE BRINCAR AO BRINCAR DE TODAS
AS CRIANÇAS

x

x

x

x

7 A CRIANÇA E O ESPAÇO - A CIDADE E O MEIO
AMBIENTE

x

x

x

x

x

x

x

x

10 ASSEGURANDO O DOCUMENTO DE CIDADANIA
A TODAS AS CRIANÇAS

x

x

11 PROTEGENDO AS CRIANÇAS DA PRESSÃO
CONSUMISTA

x

x

x

12 CONTROLANDO A EXPOSIÇÃO PRECOCE DA
CRIANÇA AOS
MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

x

x

x

8 ATENDENDO À DIVERSIDADE: CRIANÇAS NEGRAS,
QUILOMBOLAS E INDÍGENAS
9 ENFRENTANDO AS VIOLÊNCIAS CONTRA AS
CRIANÇA

13 EVITANDO ACIDENTES NA PRIMEIRA INFÂNCIA

x

OBESIDADE
NA PI

x

x

x

x

x

QUANTIDADE

13

7

12

12

%

100

54

92

92
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Aproveitamos para trazer também as Ações Meio do PNPI que devem ser revistadas ao serem
aprimoradas as Ações e Projetos para execução Matriz Estratégica de atuação da RNPI.
AÇÕES MEIO
1 FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA
2 O PAPEL DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
3 ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
4 A PESQUISA SOBRE A PRIMEIRA INFÂNCIA
5 PLANOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS PELA PRIMEIRA INFÂNCIA
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PARTICIPANTES DO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO E
ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
RNPI- 2015/2017
Assembléia Ordinária 2013 da RNPI
Local: Fortaleza
Participantes
Referencia: Discussão e Elaboração do Planejamento Estratégico

ORGANIZAÇÕES

REPRESENTANTES

BRASIL LEITOR

Ivani Nacked
Roseli Monaco

VISÃO MUNDIAL

Karina Lira
Neilza Costa

PIM – Primeira Infância Melhor

Liese Serpa
Cândida Bergmann
Carolina Drugg

AELTC

Lígia Cabral

EBBS

Liliana Lugarinho
Virgínia

FEWB – FUND. DAS ESCOLAS WALDORF

Maria Eugênia Ponce

REDE COMUNITÁRIA RJ

Maria Luzinete Pereira

FUND. XUXA MENEGHEL

Márcia Ferreira
Amanda Villella

PASTORAL DA CRIANÇA

Márcia Mamede

EXÉRCITO DE SALVAÇÃO

Marilene Oliveira
Oscar Sanchez

CECIP

Nazareth Saluto

UFMS

Ordália Almeida
Ana Caroline Nero

INSTITUTO C&A

Patrícia Lacerda

UNITED WAY

Paula Pisanesch

ASSOC. COMUM. MONTE AZUL

Renate Ignácio

CRIANÇA SEGURA

Alessandra Françoia

FUND. ABRINQ

Amélia Bampi
Daniela Florio

INSTITUTO ALANA

Ana Cláudia Leite
Antônio Carlos
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AVANTE

Ana Marcílio

EQUIDADE PARA INFÂNCIA

Catarina Vilanova
Valéria Llobet

SUPERINT. DE POLÍTICAS P/ CRIANÇAS E
ADOLESC.

Cláudio Soriano

UFRN

Edna Fernandes
Thereza Régia

SECR. DA CRIANÇA DO DF

Eduardo Chaves

SOLIDARIEDADE FRANÇA/BRASIL

Edson Cordeiro

IPA BRASIL

Eliana Tarzia

PANTÀKULO

Elizabet Ristow

FMCSV

Ely Harawasa

PLAN INTERNACIONAL

Flávio Debique

ALIANÇA PELA INFÂNCIA

Giovana de Souza

CPPL

Stephanie Costa
Valéria Aguiar

REDE MARISTA

Vanderlúcia da Silva

Secretaria Executiva
IFAN

Deborah Duarte
Shaila Vieira
Tatiana Alves
Vital Didonet
Paula Tubelis
Luzia Laffite

Total de Organizações: 32 organizações
Total de Participantes : 50

Reunião Planejamento Estratégico da RNPI- Maio 2014Local: Fortaleza
Participantes
Referencia: Discussão e Elaboração do Planejamento Estratégico
ORGANIZAÇÕES

REPRESENTANTES

CRIANÇA SEGURA

Alessandra Françoia

FUND. ABRINQ

Amélia Bampi

INSTITUTO ALANA

Ana Cláudia Leite

FMCSV

Ely Harasawa
Andreza Adami

PLAN INTERNACIONAL

Flávio Debique

Convidada- Ex SE PROMUNDO

Gabriela Aguiar

INSTITUTO CAMARGO CORREA
( convidada)

Leandro Pinheiro
Juliana Di Thomazo
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EBBS

Liliana Lugarinho

OMEP/BR

Maria Aparecida Salmaze

VISÃO MUNDIAL
( convidada)

Neilza Costa

UFMS

Ordália Almeida

CPPL

Valéria Aguiar

SE

Luzia Laffite
Paula Tubelis
Shaila Vieira
Vital Didonet

CONSULTORA

Rosana Kisil

Total de Organizações : 13 Organizações, sendo 09 Grupo Gestor e
03 convidadas e Secretaria Executiva ( 1)
Total de Participantes : 19 ( incluindo a Consultora)

Assembleia Extraordinária 2014- RNPI
Local: São Paulo
Lista de Participantes ( presencial)
Referencia: Diálogos sobre o Relatório Planejamento Estratégico: apresentação e apreciação

ORGANIZAÇÕES

REPRESENTANTES

CECIP

Claudius Ceccon
Anna Rosa Amâncio
Beatriz Perez
Jovelina Ceccon

NEPSID

Adriana Friedmann

CRIANÇA SEGURA

Alessandra Françoia

FUND. XUXA MENEGHEL

Amanda Villella

INSTITUTO ALANA

Ana Cláudia Leite

APAE/SP

Ana Cláudia de Souza

INSTITUTO AVISA LÁ
ABEBÊ

Cisele Ortiz

INSTITUTO FAZENDO HISTÓRIA

Cláudia Vidigal

IPA BRASIL

Eliana Tarzia

FMCSV

Ely Harasawa

ALDEIAS INFANTIS

Fábio Paes

PLAN INTERNACIONAL

Flávio Debique
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ALIANÇA PELA INFÂNCIA

Giovana de Souza
Isabela Rosa

SDH/PR

Isadora Garcia

INSTITUTO BRASIL LEITOR

Ivani Nacked

PIM – PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR

Liese Serpa

EBBS

Liliana Lugarinho

OMEP/BR

Maria Aparecida Salmaze

ABBRI

Maria Célia Campos

FEWB

Maria Eugênia Ponce

CENPEC

Maria Lúcia Medeiros

AVANTE

Thereza Marcílio

COORD. DA CRIANÇA E ADOLESC. DE
SOROCABA/SP

Marilene Oliveira

ASSOC. COMUM. MONTE AZUL

Renate Ignácio

CPPL

Valéria Aguiar

REDE MARISTA

Vanderlúcia da Silva

IDIS

Viviana Suarez

CIESPI – PUC/RJ

Irene Rizzini

FUND. ABRINQ

Amélia Bampi

CRIACIDADE

Nayana Brettas

EXÉRCITO DE SALVAÇÃO

Oscar Sanchez

FUND. JOSÉ LUIZ EGYDIO SETÚBAL

Fátima Fernandes

UNITED WAY

Sílvia Magalhães

Secretaria Executiva
IFAN

Luzia Laffite
Paula Tubelis
Shaila Vieira
Tatiana Alves

Total de Organizações : 34
Total de Participantes : 41
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SECRETARIA EXECUTIVA – BIÊNIO 2013/14
INSTITUTO DA INFÂNCIA - IFAN

