
PLANO  
PRO 
15.16



ANÁLISE 
SWOT



FORÇAS 
FRAQUEZAS 

OPORTUNIDADES 
AMEAÇAS

• Empenho da Diretoria 
• Volume de atividades 

desenvolvidas 
• Equilíbrio financeiro 
• Baixo custo operacional 
• Continuidade por 5 anos 
• Relação com IPPUC 
• Relação com FCC 
• Relacionamento 

Coordenadores de Cursos 
de Curitiba 

• Reconhecimento regional e 
nacional



FORÇAS 
FRAQUEZAS 

OPORTUNIDADES 
AMEAÇAS

• Desestímulo da Diretoria 
• Nível de Organização 
• Metodologia para Projetos 
• Falta de Corpo Executivo 
• Falta de Trabalho Coletivo 
• Captação de Recursos 
• Capacidade de 

Investimento 
• Falta de Sede 
• Relação com Governo (PR) 
• Falta de Divulgação das 

Atividades 
• Comunicação Associado 
• Falta de Material Gráfico



FORÇAS 
FRAQUEZAS 

OPORTUNIDADES 
AMEAÇAS

• Número de designers formados 
e estudantes 

• Ampliar a abrangência 
geográfica  

• Possível regulamentação 
• Visibilidade de Curitiba no 

Brasil e mundo 
• Renovação de diretores 
• Ampliação do espaço político 
• Plano Setorial (FCC) 
• Parcerias com outras 

associações do país 
• Abertura de relacionamento 

com associações internacionais 
• Uso de verbas públicas 

(Lei Rouanet, Emendas 
Parlamentares, FINEP, etc)



FORÇAS 
FRAQUEZAS 

OPORTUNIDADES 
AMEAÇAS

• Não continuidade da 
associação (desinteresse) 

• Esvaziamento de 
associados 

• Falta da cultura 
associativista 

• Manutenção financeira 
• Sobreposição de atividades 

por meio de Sindicato ou 
Conselho Regional (no caso 
de regulamentação)



ORIENTAÇÃO 
BASEADA NA 

PESQUISA



• Fazer eventos 
• Divulgar o valor do Design 
• Mostrar portfolio dos associados 
• Criar selo de reconhecimento 
• Ajudar as empresas a encontrarem e contratarem designers 
• Apresentar as as alternativas de fomento e financiamento 

para contratação de Design 
• Parcerias com escolas (cursos de extensão/livres) 
• Fazer ponte entre academia e mercado 
• Oferecer formas de relacionamento/networking 
• Listar vagas de empregos 
• Representar o dDesign em questões políticas



MISSÃO 
VISÃO 

VALORES





Valorizar as boas 
práticas, estimular a 
geração de negócios e 
promover a excelência 
do design no Paraná. 

MISSÃO 
VISÃO 

VALORES



PÚBLICO DESAFIOS ATRIBUTOS DE VALOR

• Estudantes de Design 

• Professores de Design 

• Profissionais de Design 

• Empresários de Design 

• Clientes 

• Comunidade 

• Governo

• Resgatar, absorver, gerar e 

disseminar conhecimento 

sobre o design 

• Fomentar negócios 

• Valorização, visibilidade, 

divulgação do design 

paranaense 

• Ser ponto de referência

• Credibilidade 

• Organização/Planejamento 

• Inovação 

• Eficácia 

• Agilidade





Ser o agente que 
orienta e impulsiona 
no Brasil, o design 
do Paraná.

MISSÃO 
VISÃO 

VALORES



PÚBLICO DESAFIOS ATRIBUTOS DE VALOR

• Associados 

• Diretoria 

• Parceiros Chave

• Ampliar e consolidar a 

representatividade social e 

política 

• Orientar e integrar os 

associados, por meio das 

boas práticas 

• Diminuir distância entre 

associados e associação 

• Ser economicamente viável 

e manter-se ativa

• Ética 

• Integridade 

• Criatividade 

• Profissionalismo 

• Paixão/Luta 

• Vanguarda



Integridade 
Profissionalismo 
Foco no Futuro 
Paixão

MISSÃO 
VISÃO 

VALORES



DIRETRIZES 
15.16



7  DIRETRIZES



1. Valorização 
do Design 

Paranaense 



2. Fomento 
à Negócios 



3. Tornar-se 
referência 



4. Ampliação e 
consolidação da  
representatividade 
social e política 



5. Orientação e 
integração dos 
associados, por 

meio de boas 
práticas 



6. Redução 
da distância 

entre associados 
e associação 



7. Gestão 
Sustentável 



ESTRATÉGIAS 
SUGERIDAS



1. Valorização 
do Design 

Paranaense 



1.1 Resgate, geração e disseminação de 
conhecimento sobre o Design

1.1.1 Apoiar Projeto de Memória (DIA, Curitiba City of Design) 
até novembro de 2016

Target:
Estudantes, Professores, Profissionais, Clientes, Comunidade, 
Governo e Associados

Hoje praticamente não há alguém (pessoa ou instituição) que 
trabalhe a memória do Design paranaense. Corremos o risco de 
perder informação e somente conseguiremos caminhar em 
direção ao futuro, conhecendo bem nosso passado.



1.1 Resgate, geração e disseminação de 
conhecimento sobre o Design

1.1.2  Desenvolver evento focado no resgate da memória do 
Design até novembro de 2016

Target:
Estudantes, Professores, Profissionais, Clientes, Comunidade, 
Governo e Associados

Hoje praticamente não há alguém (pessoa ou instituição) que 
trabalhe a memória do Design paranaense. Corremos o risco de 
perder informação e somente conseguiremos caminhar em 
direção ao futuro, conhecendo bem nosso passado.



1.1 Resgate, geração e disseminação de 
conhecimento sobre o Design

1.1.3  Desenvolver área no site da ProDesign voltado à memória 
até novembro de 2015

Target:
Estudantes, Professores, Profissionais, Clientes, Comunidade, 
Governo e Associados

Hoje praticamente não há alguém (pessoa ou instituição) que 
trabalhe a memória do Design paranaense. Corremos o risco de 
perder informação e somente conseguiremos caminhar em 
direção ao futuro, conhecendo bem nosso passado.



1.1 Resgate, geração e disseminação de 
conhecimento sobre o Design

1.1.4 Realizar ao menos 8 Papos D (4 eventos por ano)

Target:
Estudantes, Professores, Profissionais, Clientes e Associados

O Papo D tornou-se um evento de sucesso para a associação. 
Precisamos manter sua frequência e ampliar seu público, seja 
por meio de um novo espaço, seja por meio da transmissão 
online.



1.1 Resgate, geração e disseminação de 
conhecimento sobre o Design

1.1.5 Realizar a Semana D’15 e Semana D'16

Target:
Estudantes, Professores, Profissionais, Empresas, Clientes, 
Comunidade, Governo e Associados

A Semana D já é um evento nacional, dentro do calendário de 
eventos culturais de Curitiba. Com ou sem parceiros, é um 
espaço único na geração de conteúdo sobre Design.



1.2 Valorização, visibilidade e divulgação 
do Design paranaense

1.2.1 Criar Selo de Reconhecimento até novembro de 2015

Target:
Associados (Profissionais e Empresas)

Hoje não há diferenciação entre as empresas que são 
associadas e aquelas que não são. Um selo de reconhecimento 
pode ser um divisor de águas ampliando o número de empresas 
e exigindo comportamentos adequados ao manual de boas 
práticas.



1.2 Valorização, visibilidade e divulgação 
do Design paranaense

1.2.2 Desenvolver ação social com parceiro (IGRPCOM/IPCC) 
até novembro de 2015

Target:
Associados (Profissionais e Empresas), Instituições do Terceiro 
Setor e Comunidade

Precisamos estar mais próximos da comunidade e trabalhar 
junto ao 3º setor pode ser uma boa oportunidade. Ligando-se a 
parceiros fortes como IGRPCOM ou IPCC, ganhamos 
visibilidade. E garantimos nossos lugares no céu.



1.2 Valorização, visibilidade e divulgação 
do Design paranaense

1.2.3  Realizar 2 exposições anuais (1 por ano) até 2016

Target:
Estudantes, Professores, Profissionais, Empresas, Clientes, 
Parceiros, Comunidade, Governo e Associados

Atreladas ou não à Semana D, as exposições são excelentes 
formas de gerar visibilidade e divulgar o que os designers 
paranaenses vem realizando



1.2 Valorização, visibilidade e divulgação 
do Design paranaense

1.2.4  Desenvolver Index Anual dos Associados (distribuído na 
Semana D)

Target:
Estudantes, Professores, Profissionais, Empresas, Clientes, 
Parceiros, Comunidade, Governo e Associados

A experiência de um catálogo sempre é rica. A exposição se vai. 
O catálogo fica. Foi assim na primeira ExpoPro e no Bom Design 
2014. É um esforço que vale a pena e que pode ainda trazer 
recursos para a associação.



1.2 Valorização, visibilidade e divulgação 
do Design paranaense

1.2.5  Organizar, executar e ampliar os Prêmios Bom Design 
2015 e 2016

Target:
Estudantes, Professores, Profissionais, Empresas, Parceiros, 
Comunidade e Associados

A edição do PBD 2014 teve um grande avanço em termos de 
organização e resposta do público. Mas ainda falta dar mais 
peso para o prêmio e só conseguiremos isto com participação 
maciça de todas as IEs.



1.2 Valorização, visibilidade e divulgação 
do Design paranaense

1.2.6  Contratar Assessoria de Imprensa até novembro de 2015

Target:
Estudantes, Professores, Profissionais, Empresas, Clientes, 
Parceiros, Comunidade, Governo e Associados

É fato que temos dificuldade em comunicar o que fazemos. 
Uma assessoria de imprensa tem um papel fundamental neste 
processo, transformando os fatos (que existem) em notícias 
relevantes. O resultado é grande visibilidade.



2. Fomento 
à Negócios 



2. Fomento à Negócios

2.1 Atualizar e otimizar o site da ProDesign até outubro de 2015

Target:
Estudantes, Professores, Profissionais, Empresas, Clientes, 
Parceiros, Comunidade, Governo e Associados

O site precisa de uma “reforma”. Precisamos avaliar as áreas que 
funcionam (sob o aspecto de atualização, experiência de uso e 
conteúdo), otimizar (SEO) e gerar as versões responsivas.



2. Fomento à Negócios

2.2  Desenvolver pelo menos 1 rodada por ano de clínicas em 
parceria com Fiep, Fecomércio, ACP, Sebrae 

Target:
Clientes e Associados (Profissionais e Empresas)

Para fomentar negócios, precisamos nos aproximar as 
instituições industriais, comerciais e de serviços. Estabelecer 
contato entre nossos associados e possíveis clientes. Isto é 
geração de valor para a associação.



2. Fomento à Negócios

2.3 Desenvolver banco de dados (cadastro) de clientes até 
novembro de 2015

Target:
Clientes e Associados (Profissionais e Empresas)

Nossas notícias (e de nossos associados) repercutem apenas 
em nosso “cercado”. Precisamos ampliar encaminhando notícias 
sobre o Design Paranaense para o mercado.



2. Fomento à Negócios

2.4  Desenvolver até novembro de 2015, cartilha de como 
contratar escritório/profissional de Design e disponibilizar na 
web

Target:
Estudantes, Professores, Profissionais, Empresas, Clientes, 
Parceiros, Comunidade, Governo e Associados

Esta é uma tarefa que cada escritório precisa fazer a toda 
solicitação de proposta. Como não há um padrão entre as 
empresas, realmente é complexa a contratação. O CBD diz fazer 
isto, mas sua atuação é questionável. Devemos capitanear isto!



2. Fomento à Negócios

2.5  Criar área de portfolio de associados no site da ProDesign 
até novembro de 2015

Target:
Estudantes, Professores, Profissionais, Empresas, Clientes, 
Parceiros, Comunidade, Governo e Associados

Hoje existe o Contrate Design que é voltado para os associados 
que possuem CNPJ. Mas e os demais? Poderíamos ter uma área 
de galeria para que todos possam incluir seus portfolios. 



2. Fomento à Negócios

2.6  Fazer pelo menos 2 encontros sobre alternativas de 
fomento e financiamento para contratação de Design até 
novembro de 2016

Target:
Clientes, Parceiros e Associados

Um dos maiores problemas na relação cliente X prestador de 
serviço é o orçamento. E se houverem formas mais facilitadas 
de pagar por Design? Nossos associados, seus clientes, e as 
empresas dispostas a investir em Design precisam saber disto.



3. Tornar-se 
referência 



3. Tornar-se ponto de referência

3.1  Desenvolver até novembro de 2015, uma área de vagas no 
site da ProDesign

Target:
Estudantes, Professores, Profissionais, Empresas, Clientes, 
Parceiros, Comunidade, Governo e Associados

O objetivo é se aproximar da comunidade de Design e gerar 
tráfego para o site, além de prestar um serviço.



3. Tornar-se ponto de referência

3.2  Desenvolver até novembro de 2016, um Portfolio Day/
Night em cada Instituição de Ensino

Target:
Estudantes e Professores

Uma das formas de aproximar-se dos estudantes é auxiliá-los 
em suas carreiras. De outro lado, convidar profissionais 
(empresários) para avaliar portfólios também é um serviço para 
os escritórios. Ponto de referência para os dois lados.



3. Tornar-se ponto de referência

3.3  Estruturar e fortalecer o Fórum Academia e Mercado, 
realizando pelo menos 2 encontros até novembro de 2016

Target:
Estudantes, Professores, Profissionais, Empresas, Instituições de 
Ensino e Associados

O pontapé inicial do Fórum Academia e Mercado foi dado na 
Semana D’14. Agora é necessário estruturá-lo e fortalecê-lo para 
que a associação continue capitaneando as discussões.



3. Tornar-se ponto de referência

3.4  Desenvolver até novembro de 2016, em Curitiba,  1 Fórum 
de Associações de Design

Target:
Estudantes, Professores, Profissionais, Parceiros, Associados e 
Associações de Design

Cada associação tem suas práticas. E o intercâmbio de práticas 
pode ser muito benéfico a todos, em um segmento carente de 
força e atitudes associativistas. A luta pela regulamentação 
mostrou a necessidade de um fórum que reúna todas as 
associações. Por que não convidá-los para nossa casa?



3. Tornar-se ponto de referência

3.1  Desenvolver até novembro de 2015, Programa de Pesquisas 
sobre a categoria

Target:
Estudantes, Professores, Profissionais, Empresas, Clientes, 
Parceiros, Comunidade, Governo e Associados

Um caminho para tornar-se referência é desenvolver pesquisas 
sobre a categoria. Estas pesquisas podem ser informais, formais, 
pagas, gratuitas. Mas precisamos pensar de que forma elas 
podem nos ajudar e como podemos ter bons resultados que 
nos auxiliarão na definição de índices.



4. Ampliação e 
consolidação da  
representatividade 
social e política 



4. Ampliação e consolidação da 
representatividade social e política

4.1  Até dezembro de 2015 duplicar o número de associados e 
até dezembro de 2016 quintuplicar o número de associados

Target:
Estudantes, Professores, Profissionais, Empresas

Esta é a principal meta para esta gestão. Precisamos ampliar 
significativamente a base de associados, para que nossa 
representação seja mais legítima. Além disto, isto contribui para 
geração de receita.



4. Ampliação e consolidação da 
representatividade social e política

4.2  Até dezembro de 2015 aproximar-se do Governo do Estado 
(cultura, desenvolvimento, planejamento)

Target:
Governo

Hoje não conversamos com a instância estadual. Temos 
representação nas esferas municipal e federal, mas não 
conseguimos mostrar nossa importância para o Estado. Temos 
que definir uma estratégia e trabalhar por ela.



4. Ampliação e consolidação da 
representatividade social e política

4.3  Até dezembro de 2016,  manter representações existentes 
(CNPC, Concitiba, Fórum Setorial FCC)

Target:
Associados, Governos e Comunidade

O terreno conquistado não pode ser perdido. E ponto!



4. Ampliação e consolidação da 
representatividade social e política

4.4  Até dezembro de 2015,  buscar representação nos 
Conselhos de Cultura (municipal e estadual)

Target:
Associados, Governos e Comunidade

O Conselho Municipal já prevê a entrada de uma vaga para o 
Design. O estadual ainda não. Mas nos dois casos, com 
estratégias diferentes, a ProDesign precisa estar presente.



4. Ampliação e consolidação da 
representatividade social e política

4.5  Até dezembro de 2015, articular junto ao IPPUC, o 
Conselho Municipal de Design

Target:
Associados, Instituições de Ensino, Empresas, Governo e 
Comunidade

Estabelecemos diversas conversas, chegamos até a trabalhar e 
demonstrar o que o Design pode realizar para a cidade. Agora 
chegou a hora de ser mais incisivo. Um conselho de Design (ou 
algo similar) seria fundamental para a interlocução junto ao 
governo municipal. Além de exemplo para outras cidades.



4. Ampliação e consolidação da 
representatividade social e política

4.6  Até dezembro de 2015, ter estudo técnico sobre criação de 
Sindicato de Design do Paraná

Target:
Estudantes, Professores, Profissionais, Clientes, Parceiros, 
Empresas, Governo, Comunidade

Com regulamentação ou sem, parece cada vez mais necessário 
a figura de um sindicato. Ou não? Para responder, precisamos 
estudar, analisar e entender de que forma a associação pode ser 
beneficiada com isto.



5. Orientação e 
integração dos 
associados, por 

meio de boas 
práticas 



5. Orientação e integração dos associados, 
por meio das boas práticas

5.1  Desenvolver até novembro de 2015,  estrutura de Cursos de 
Extensão e/ou Livres em parceria com IES e chancelados pela 
ProDesign

Target:
Estudantes, Professores, Profissionais, Empresas, Clientes, 
Parceiros, Comunidade, Governo e Associados

Geração de recurso, geração de valor, geração de conteúdo. 
Esta talvez seja a segunda meta mais importante para a 
associação. Existe espaço para isto. Por que não ocupá-lo?



5. Orientação e integração dos associados, 
por meio das boas práticas

5.2  Desenvolver até novembro de 2016 ao menos 2 workshops 
sobre assuntos relevantes (precificação, gestão de pessoas, 
gestão de projetos, plano de negócios, desbloqueio criativo, 
atendimento, planejamento, apresentação)

Target:
Associados

Serviço aos associados. Gerar valor e facilitar a renovação de 
anuidades. 



6. Redução 
da distância 

entre associados 
e associação 



6.1 Redução da distância 
por meio da comunicação

6.1.1  Até junho de 2015, voltar a encaminhar newsletter mensal

Target:
Estudantes, Professores, Profissionais, Empresas, Clientes, 
Parceiros, Comunidade, Governo e Associados

Ferramenta fundamental para nossa comunicação. Para isto, 
precisamos de uma ferramenta de disparo profissional e de 
conteúdo gerado mensalmente.



6.1 Redução da distância 
por meio da comunicação

6.1.2  Até dezembro de 2015, ter 7 mil seguidores e até 
dezembro de 2016, 10 mil seguidores na fanpage

Target:
Estudantes, Professores, Profissionais, Empresas, Clientes, 
Parceiros, Comunidade, Governo e Associados

Precisamos ativar novamente nossas redes. Fizemos bons 
trabalhos nos últimos anos, mas precisamos nos empenhar mais 
na geração de conteúdo, já que o Facebook mudou seus 
algoritmos.



6.1 Redução da distância 
por meio da comunicação

6.1.3  Até junho de 2015, voltar a alimentar a área de notícias do 
site da ProDesign

Target:
Estudantes, Professores, Profissionais, Empresas, Clientes, 
Parceiros, Comunidade, Governo e Associados

Geração de conteúdo e de tráfego para o site. Retorno de 
imagem para Pro, e talvez, para seus parceiros.



6.1 Redução da distância 
por meio da comunicação

6.1.4  Desenvolver trimestralmente até 2016, carta da 
Presidência/Diretoria

Target:
Estudantes, Professores, Profissionais, Empresas e Associados

A Diretoria muitas vezes parece distante dos “mortais”. Já 
escutei isto algumas vezes. Fazer uma carta aberta 
demonstrando o que está sendo realizado, ou se posicionando 
sobre um tema, é um passo simples para diminuir esta barreira.



6.1 Redução da distância 
por meio da comunicação

6.1.5  Até setembro de 2015, passar a encaminhar 
bimestralmente informativo impresso

Target:
Instituições de Ensino, Empresas, Parceiros e Associados

A news é uma boa ferramenta, mas receber um informativo 
impresso em sua casa (ou escritório) não tem preço. Custo que 
vale à pena! (e podemos tentar um patrocínio).



6.2 Redução da distância 
por meio do networking

6.2.1  Desenvolver até novembro de 2015 evento trimestral no 
estilo happy hour (happy case) integrando designers e clientes

Target:
Estudantes, Professores, Profissionais, Empresas, Clientes, 
Parceiros, Comunidade, Governo e Associados

O evento 600 Segundos foi um formato que funcionou na 
Semana D. A ideia seria ampliar ele para fora da Semana D, 
juntando clientes e designers por meio da divulgação de um 
case.



6.2 Redução da distância 
por meio do networking

6.2.2  Desenvolver até junho de 2015, cartão de aniversário 
para associados

Target:
Associados

Ação simples, quase banal, mas que faz diferença!



6.2 Redução da distância 
por meio do networking

6.2.3 Divulgar mensalmente os novos associados no site da 
ProDesign e na fanpage

Target:
Estudantes, Professores, Profissionais, Empresas e Associados

Ação ainda mais simples, mas que também faz diferença! Dar 
boas-vindas aos novos associados.



6.2.3 Ter espaço especial para Associados na Semana D’15 e 
D’16 (sala vip)

Target:
Associados

Se a Semana D é o principal evento da ProDesign, por que não 
termos um espaço especial para nosso principal objetivo: o 
associado? Um espaço com wi-fi, fonte de energia e algum 
agrado, onde ele possa se encontrar com outros associados.

6.2 Redução da distância 
por meio do networking



6.3 Redução da distância 
por meio do atendimento

6.3.1  Até junho de 2015, voltar a ter número de telefone 
próprio

Target:
Estudantes, Professores, Profissionais, Empresas, Clientes, 
Parceiros, Comunidade, Governo e Associados

Não ter sede até é justificável. Mas não ter telefone… 



6.3 Redução da distância 
por meio do atendimento

6.3.2  Até junho de 2015, analisar a viabilidade de espaço físico 
próprio (coworking)

Target:
Estudantes, Professores, Profissionais, Empresas, Clientes, 
Parceiros, Comunidade, Governo e Associados

Talvez um dos motivos para a dificuldade em reunir pessoas, é 
não ter um espaço físico. Apesar do mundo estar online, tem 
muita gente ainda que precisa de um contato bem próximo. 
Inclusive eu!



6.3 Redução da distância 
por meio do atendimento

6.3.3 Realizar Pesquisa de Satisfação após 6 meses/1 ano de 
sua filiação

Target:
Associados

Precisamos validar se nossas ações estão sendo bem 
conduzidas. E o associado é o canal para isto.



6.3 Redução da distância 
por meio do atendimento

6.3.4 Realizar Pesquisa de Satisfação após desfiliação

Target:
Ex-associados

Precisamos entender os motivos da desfiliação. E talvez rever 
estratégias, direcionamentos e ações.



7. Gestão 
Sustentável 



7. Gestão Sustentável

7.1  Até dezembro de 2015 duplicar a receita atual e até 
dezembro de 2016 quintuplicar a receita atual

Target:
Estudantes, Professores, Profissionais, Empresas, Parceiros e 
Associados

Como vamos aumentar a base de associados, nada mais “justo" 
do que aumentar a receita. 



7. Gestão Sustentável

7.2  Até julho de 2015 desenvolver plano para buscar outras 
formas de receita

Target:
Estudantes, Professores, Profissionais, Empresas, Clientes, 
Parceiros, Comunidade, Governo e Associados

Não podemos depender apenas da receita oriunda das 
anuidades. Isto não nos traz segurança, tampouco a 
possibilidade de investimento em ações.



7. Gestão Sustentável

7.3  Até julho de 2015  buscar patrocínio para produtos e para a 
associação

Target:
Empresas, Clientes e Parceiros

Os eventos da ProDesign precisam ter patrocinadores, 
preferencialmente com aporte financeiro. Já a ProDesign 
poderia também ter um patrocinador master (ou mais de um) 
que nos auxilie no desenvolvimento de ações extras.



7. Gestão Sustentável

7.1  Até novembro de 2016 estabelecer fundo (poupança) 
buscando sustentabilidade (pagamento custos fixos) da 
associação até 2018

Target:
Associados

Que tal deixar um belo legado para a próxima diretoria? Em 
tempos de responsabilidade fiscal, nada mais sustentável do 
que prever recursos para uma próxima diretoria.



DIRETRIZES 
PRIORIZADAS



1.1 Resgate, geração e disseminação de 
conhecimento sobre o Design

1.1.4 Realizar ao menos 8 Papos D (4 eventos por ano)

Responsável
Juliana Mayumi



1.1 Resgate, geração e disseminação de 
conhecimento sobre o Design

1.1.5 Realizar a Semana D’15 e Semana D'16

Responsável
Carolina Fujita, Guido Dezordi, Lenin Roger, Sara Sanchez e Tulio 
Filho



1.2 Valorização, visibilidade e divulgação 
do Design paranaense

1.2.3  Realizar 2 exposições anuais (1 por ano) até 2016

Responsável
Vinícius Iubel



1.2 Valorização, visibilidade e divulgação 
do Design paranaense

1.2.4  Desenvolver Index Anual dos Associados (distribuído na 
Semana D)

Responsável
Alvaro Gusso



1.2 Valorização, visibilidade e divulgação 
do Design paranaense

1.2.5  Organizar, executar e ampliar os Prêmios Bom Design 
2015 e 2016

Responsável
Kando Fukushima e Marcelo Gallina



1.2 Valorização, visibilidade e divulgação 
do Design paranaense

1.2.6  Contratar Assessoria de Imprensa até novembro de 2015

Responsável
Tulio Filho



2. Fomento à Negócios

2.1 Atualizar e otimizar o site da ProDesign até outubro de 2015

Responsável
Lenin Roger



2. Fomento à Negócios

2.2  Desenvolver pelo menos 1 rodada por ano de clínicas em 
parceria com Fiep, Fecomércio, ACP, Sebrae 

Responsável
Stand By



4. Ampliação e consolidação da 
representatividade social e política

4.1  Até dezembro de 2015 duplicar o número de associados e 
até dezembro de 2016 quintuplicar o número de associados

Responsável

Kando Fukushima, Sara Sanches, Miriam Zanini, Guido Dezordi, 
Paulo Ferraz, Cassiano Tabalipa, Lenin Roger, Alvaro Gusso, Deisy 
Soares



4. Ampliação e consolidação da 
representatividade social e política

4.2  Manter e ampliar representação política no Setor Privado e 
Público

Responsável
Tulio Filho, Miriam Zanini e Guido Dezordi



6.1 Redução da distância 
por meio da comunicação

6.1.1  Até junho de 2015, voltar a encaminhar newsletter mensal

Responsável
Juliana Mayumi



6.1 Redução da distância 
por meio da comunicação

6.1.2  Até dezembro de 2015, ter 7 mil seguidores e até 
dezembro de 2016, 10 mil seguidores na fanpage

Responsável
Tulio Filho



6.1 Redução da distância 
por meio da comunicação

6.1.3  Até junho de 2015, voltar a alimentar a área de notícias do 
site da ProDesign

Responsável
Tulio Filho e Cassiano Tabalipa



6.2 Redução da distância 
por meio do networking

6.2.3 Divulgar mensalmente os novos associados no site da 
ProDesign e na fanpage

Responsável
Cassiano Tabalipa



6.2 Redução da distância 
por meio do networking

6.2.2  Desenvolver até junho de 2015, cartão de aniversário 
para associados

Responsável
Tulio Filho



6.3 Redução da distância 
por meio do atendimento

6.3.3 Realizar Pesquisa de Satisfação após 6 meses/1 ano de 
sua filiação

Responsável
Carolina Fujita



6.3 Redução da distância 
por meio do atendimento

6.3.4 Realizar Pesquisa de Satisfação após desfiliação

Responsável
Carolina Fujita



7. Gestão Sustentável

7.1  Até dezembro de 2015 duplicar a receita atual e até 
dezembro de 2016 quintuplicar a receita atual

Responsável

Kando Fukushima, Sara Sanches, Miriam Zanini, Guido Dezordi, 
Paulo Ferraz, Cassiano Tabalipa, Lenin Roger, Alvaro Gusso, Deisy 
Soares


