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O palestrante: Marcio Rodrigues da Fonseca

• Atualmente é Gerente de Mercado na Unimed Cascavel e Facilitador de metodologias 
ativas de aprendizagem na Graduação e Pós-Graduação. 

• Atuou como Coordenador Comercial e de Fidelização na Unimed Cascavel. Também, 
como Professor Universitário nos cursos da área de negócios e Coordenou Cursos de 
Graduação Presencial e EaD. 

• Gerenciou os Projetos na CentralPack Embalagens. 

• Atuou durante 22 anos em empresas de Tecnologia da Informação em São Paulo, Santa 
Catarina e Paraná.



O palestrante: Marcio Rodrigues da Fonseca

• Mestre em Administração pela PUC/PR 2013-2015. 

• Participou do Grupo de Pesquisa em Gestão da Informação, do Conhecimento e 
Inovação do PPAD PUC/PR. 

• Especializações: Estratégia Competitiva e Mercado, Gestão de Projetos, BSC, 
Inovação, EaD e Metodologias Ativas de Aprendizagem. 



CONTROLE, ORGANIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES POR 
MEIO DO SISTEMA ONLINE STRATWS

• Dificuldade em organizar as reuniões da Diretoria, Superintendências e Gerências

• Dificuldade em gerenciar e controlar as tarefas oriundas das reuniões

• Dificuldade em gerenciar o andamento das atividades

• Dificuldade de rastreabilidade de informações, principalmente para otimizar a tomada 

de decisões dos gestores e Diretoria

Qual a nossa maior dificuldade?



O APLICATIVO

• O sistema STRATWs é utilizado pela Unimed Cascavel desde 2018 

(julho/2018 pela Secretaria) e engloba todos os indicadores estratégicos, 

táticos e operacionais da cooperativa. 

• As premissas do aplicativo são: otimizar o tempo gasto na tomada de 

decisão, engajar seus colaboradores, promover o aumento da 

produtividade e da governança na organização. 



COMO FOI DESENVOLVIDO?

A partir da demanda dos setores 

de Diretoria, Superintendência 

e Gerência, são elaboradas as 

reuniões dentro do sistema 

STRATWs, onde são inseridos: os 

participantes, os assuntos, o 

local e a data de realização, o 

setor responsável pela reunião 

(Secretaria ou qualquer outro 

setor que tenha acesso e esteja 

previamente cadastrado) e os 

documentos pertinentes a 

reunião. 
Agendamento da reunião no sistema STRATWs



COMO É FEITO?
O sistema automaticamente encaminha a solicitação de confirmação de 

presença dos envolvidos e direciona para a agenda do Outlook. 

Apresentação da reunião no sistema STRATWs



O aplicativo disponibiliza o espaço para descrever sobre o assunto e

também o espaço para adicionar e descrever sobre as atividades/tarefas

(devem ter início e prazo final), além disso, é possível visualizar por meio

de porcentagem o andamento das atividades. Essa dinâmica tem premissas

de ferramentas conceituadas de gestão, como o PDCA e o 5W2H.

Elaboração da ata e designação das atividades/tarefas no sistema STRATWs



Após finalizadas as reuniões, 

o sistema gera uma ata que 

necessita de aprovação dos 

participantes, para somente 

depois ser finalizada. Nesse 

momento, os participantes 

podem aprovar ou sugerir 

alterações que julgarem 

necessárias, de forma 

automatizada e objetiva, 

criando histórico das 

recomendações, 

aceites/recusas, e 

informações gerais tratadas 

na reunião.

Ata gerada após a reunião pelo sistema STRATWs

Aprovação ou alterações da ata no sistema STRATWs



RESULTADOS

• Público impactado: são todos os públicos (colaboradores,

prestadores, fornecedores, etc.) de interesse da

cooperativa.

• Replicabilidade: essa prática tem premissas de organização

e controle de atividades, bem como, de evolução em

processos e gestão. Por ter fundamentos genéricas e

utilização de ferramentas universais, pode ser replicada por

qualquer co-irmã. O Sistema STRATWs tem fácil aderência a

qualquer Unimed, com custo de aquisição baixo frente as

funcionalidades e benefícios que traz aos processos da

cooperativa.



RESULTADOS

• Aumento na efetividade e controle das atividades

propostas nas reuniões, em que os participantes tem

de forma clara e objetiva suas responsabilidades pós

reunião e realizam as entregas conforme planejado por

meio da ferramenta vinculada aos planos de ação

utilizando o método 5W2H.

• Maior rastreabilidade das informações e decisões,

auxiliando na governança corporativa da cooperativa e

nas tomadas de decisão de forma mais profissional e

eficiente, inclusive cumprindo com algumas premissas

do Programa de Compliance.
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Acompanhamento do fluxo de todas as atividades no sistema STRATWs



RESULTADOS

• Melhoria na qualidade das atas apresentadas pela 

Secretaria, pois o sistema facilitou o aceite ou recusa 

dos documentos. 

• Possibilitou o gerenciamento de documentos, decisões 

e acompanhamento de atividades.

• Diminuição no tempo de finalização das reuniões, 

implicando  no retorno mais rápido e assertivo das 

demandas solicitadas.



DESAFIOS FUTUROS….

• Desenvolver nos Diretores o engajamento para o uso do aplicativo STRATWs, afim

de melhorar a agilidade dos processos

• Aumentar o envolvimento dos colaboradores na utilização do aplicativo STRATWs,

principalmente com relação a otimização do tempo.



OBRIGADO!


