
Transformando Sonhos em Árvore de Decisões para Ação 
Após ter completado o exercício Trabalhando como uma Equipe, você criou uma lista de coisas que o seu clube pode parar, começar ou continuar a fazer para investir mais 
recursos nos Programas Sonho. Estas são as suas táticas – ações tomadas pelo seu clube para apoiar o nosso Grande Alvo. Agora você pode tornar sonhos em ações com esta 

árvore de decisões, uma ferramenta de passo-a-passo que pode transformar suas táticas em um plano de ação.  

Liste as táticas que você 
pode fazer com pouco 
trabalho e investimento – 
depois as faça! 

Liste as táticas que o 
clube deve deixar de 
lado porque não são 
necessárias, possíveis ou 
apropriadas.   

Neste quadro liste todas 
as táticas identificadas 
no O que está nos 
prevenindo? E o Exercício  
Pare, Comece e 
Continue. 
 
Examine a lista e divida 
as táticas entre vitórias 
fáceis e táticas que 
precisam de mais 
discussão. As vitórias 
fáceis são táticas que 
você pode fazer 
imediatamente com 
pouco trabalho ou 
investimento. Todas 
outras táticas irão 
precisar de mais 
análises . 
  

 
 

Reduza as táticas que 
que precisam de mais 
discussões medindo-as 
contra os três critérios. 
Para cada tática 
pergunte: 
  
Necessário 
Esta ação é necessária 
para progresso em 
direção ao nosso 
Grande Alvo? 
  
Possível 
O seu clube tem os 
recursos para tomar 
esta ação? 
  
Apropriado 
O seu clube está bem 
posicionado para tomar 
esta ação, ou seria mais 
apropriado para a 
região, federação ou 
outra organização?  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Listar as táticas que 
merecem ser mais 
discutidas porque você 
precisa entender e 
analisar mais. Elas 
merecem ser 
consideradas.  

      1. Vitórias Fáceis                        2. Ações              3. Prioridades 

TÁTICAS DISCUTIR MAIS 

VITÓRIA FÁCIL 

DISCUTIR MAIS CONTINUAR 

PAUSA 

Mantenha estas táticas 
para exame no próximo 
ano.  

Priorize as táticas que 
são necessárias, possíveis 
e apropriadas para 
alcançar nosso Grande 
Alvo. Examine cada 
tática e atribua a sua 
prioridade. 
  
Alta Prioridade 
Trabalho nesta tática 
deve ser feito 
imediatamente. 
  
Prioridade Média 
Trabalho nesta tática 
pode esperar até o 
próximo ano. 
  
Baixa Prioridade 
Trabalho nesta tática 
pode esperar até o ano 
subsequente, se 
necessário.  

CONTINUAR ALTA PRIORIDADE 

Mova estas táticas para 
o planejamento de ação.  

MÉDIA, BAIXA 

Liste as táticas que são 
consideradas 
necessárias, possíveis, e 
apropriadas para 
ajudar a Soroptimista 
alcançar nosso Grande 
Alvo.  



Transformando Sonhos em Árvore de Decisões para Ação — Planilha 
Preencha a planilha com as táticas do seu clube, tomando cada passo como descrito na introdução da página 1. 

  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

TÁTICAS DISCUTIR MAIS 

VITÓRIA FÁCIL 

DISCUTIR MAIS CONTINUAR 

PAUSA 

 

 

CONTINUAR ALTA PRIORIDADE 

 

MÉDIA, BAIXA 

 

      1. Vitórias Fáceis                        2. Ações              3. Prioridades 



Tornando Sonhos em Ações – Planos de Ação  
O próximo passo é tornar as táticas de alta prioridade em ações! Preencha a planilha abaixo para cada tática de alta prioridade, incluindo cada passo que será 
necessário para completar a tática. Para táticas grandes, considere apontar um comitê para completar a planilha – e o trabalho! 

 

O QUE? 

 

QUEM? 

   

QUANDO? O QUE? COMO? 

Que táticas chegaram a lista 
de “Alta Prioridade”? 

Quem irá realizer esta  
tática? 

Quando ela será concluída? Que recursos são 
necessários? 

Como iremos medir se o nosso 
trabalho foi bem sucedido? 
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