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• Importante para alinhar as pesquisas com as necessidades dos 
membros (do setor)

• Houveram reuniões de planejamento em 2009 e 2015

• Reunião de planejamento estratégico global FPC feita em 2020

• As demandas e necessidades podem ser diferentes para as diferentes 
regiões

Reunião de Planejamento Estratégico



Reunião de Planejamento Estratégico da América Latina

1 - Após a reunião vocês receberão questionários (até 31 de maio)

- Transferência de tecnologia

- Temas com prioridade de pesquisa

2 - Tempo para integração interna nas empresas e envio de respostas (até 30 de junho)

3 - Reunião específica para tratar desse tema (até 10 de julho)



FPC - Transferência de tecnologia 

1. Qual é o seu nome e organização?

2. Como você prefere se comunicar com a FPC? 

3. Das plataformas virtuais, qual é a mais apropriada? 

4. Como você sugere que continuemos a utilizar plataformas virtuais no futuro? 

5. Classifique (1 a 10) as formas de transferência de tecnologia que são mais benéficas para sua organização. (1 = 

Menos benéfico ... 10 = Mais benéfico) 

6. Avalie (1 a 5) sua satisfação real com o que foi fornecido recentemente. 

7. Sugestões para melhorias a partir desses métodos de transferência de tecnologia? 

8. O que a FPC pode fazer para melhor atendê-lo? 

9. Há alguma questão-chave ainda não mencionada sobre pesquisa da FPC, transferência de tecnologia, 

administração ou outra área que você gostaria que abordássemos durante nossas sessões de Planejamento 

Estratégico? 

10. Comentários em geral - Algum outro comentário ou observação sobre a FPC que possa nos ajudar a melhorar? 



FPC - Avaliação das prioridades de pesquisa 

1. Qual é o seu nome e organização? 

2. O que sua organização considera os principais pontos fortes da FPC (o que fazemos bom)? 

3. O que sua organização considera serem os principais pontos fracos do FPC (o que poderíamos fazer de maneira mais eficaz, 

começar a fazer ou o que não deveríamos fazer)? 

4. Como você classificaria o valor que a FPC fornece (custo / benefício) para produtos / serviços fornecidos em comparação com 

outras alternativas? 

5. Onde mais sua empresa consegue produtos e serviços semelhantes aos produzidos pela FPC? Que tipo de produtos ou serviços 

eles oferecem? 

6. Existe outra instituição / cooperativa com a qual a FPC deve aumentar a interação? Em caso afirmativo, qual instituição / 

cooperativa e por que devemos interagir mais com eles? 

7. Em suas próprias palavras, quais são as 3 - 5 prioridades de pesquisa mais importantes para a FPC abordar nos próximos 5 anos? 

8. Indique como os recursos de pesquisa da FPC deve ser alocado (deve somar 100%): 

9. Classifique os tópicos de pesquisa que sua organização gostaria que a FPC focasse nos próximos cinco anos. (Mova os cinco 

tópicos principais para o topo da lista arrastando-os em ordem com o botão esquerdo) 

10. Comentários em geral - Algum outro comentário ou observação sobre a FPC que possa nos ajudar a melhorar? 


