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O  QUE  É  A  CONSULTORIA  

JÚNIOR  PÚBL ICA ?

A Consultoria Júnior Pública - 

FGV (CJP-FGV) é uma empresa 

júnior de consultoria formada por 

alunos da Fundação Getulio 

Vargas. Fundada em 1994, a CJP- 

FGV é a primeira empresa júnior a 

desenvolver projetos de 

consultoria exclusivamente para 

as Áreas Pública e Social, tendo 

como missão “Promover soluções 

inovadoras para a área pública e 

para as organizações da 

sociedade civil, por meio de uma 

consultoria em gestão, tornando 

os nossos membros agentes de 

impacto”. 



O  QUE  É  A  CONSULTORIA  

JÚNIOR  PÚBL ICA ?

Hoje, com 23 anos de história, a CJP - 

FGV continua atuando com 

profissionalismo e competência em 

seus projetos, o que lhe trouxe 

reconhecimento e prêmios. Um desses 

prêmios, o de 3º lugar no Prêmio de 

Qualidade da FEJESP foi conquistado 

pelos projetos de mapeamento de 

processos e pesquisa de clima 

organizacional realizados para o 

Ministério Público Federal. Também 

recebeu o prêmio de 2° lugar no Prêmio 

de Qualidade da FEJESP pelo Plano de 

Cargos e Salários realizados para a 

prefeitura do município de Colina (SP).



Apresentação de Portfólio

Com o objetivo de melhorar a atuação do Setor Público no que 

tange políticas públicas e serviços, a CJP-FGV se propõe a prestar 
consultoria para órgãos e entidades do Primeiro Setor. Para promover 
mudanças, ao mesmo tempo reestruturantes e autossustentáveis, 

trabalhamos em nossos projetos com o conceito de "vetores de 

mudança". Tais vetores consistem nos meios que acreditamos serem 

os mais eficientes, eficazes e efetivos na transformação da gestão. São 

eles: Processos, Pessoas, Planejamento, Comunicação e 

Conhecimento. 



A escolha dos cinco vetores específicos tem como base a percepção de
que esses englobam as principais disfunções e falhas das organizações do
setor público. Com isso em mente, definimos objetivos macro para cada

um deles:
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PROCESSOS PESSOAS

Atuar na capacitação 

dos agentes e na 

construção de um 

clima organizacional 
que estimule a sua 

máxima 

produtividade. 

Otimizar tempo e 

recurso (financeiro e 

humano), gerando 

maior eficiência nos 

processos.

Fortalecer a estrutura 

organizacional por 
meio de um 

planejamento 

condizente com a 

realidade. 

PLANEJAMENTO



COMUNICAÇÃO

Alcançar uma 

comunicação eficaz e 

efetiva, atingindo o 

público-alvo desejado.  

 Transformar dados e 

informações em 

conhecimento para 

obter melhores 

resultados. 

CONHECIMENTO

A escolha dos cinco vetores específicos tem como base a percepção de
que esses englobam as principais disfunções e falhas das organizações
do setor público. Com isso em mente, definimos objetivos macro para

cada um deles:
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Vetor de Mudança: 
 Planejamento 

 



...expor-se ao erro, ao retrabalho e à ineficiência. 

Na área pública, devido a sua complexidade e 

peculiaridades, o planejamento é ainda mais 

imperioso para uma gestão de qualidade, do que 

nos demais setores. Planejar permite ao gestor 

público organizar sua gestão conforme as 

demandas da sociedade civil, podendo prever 

seus gastos e priorizar as atividades que mais 

agreguem valor público ao país. 

Fazer sem planejar é...



...o planejamento para a Administração Indireta (o 

Planejamento Estratégico Institucional), 

semelhante ao de uma organização do Terceiro 

Setor, do planejamento para a Administração 

Direta (o Planejamento Estratégico 

Governamental). Esse regrado por uma série de 

procedimentos orçamentários que ditam seu ritmo. 

Entretanto, a necessidade de conseguir conciliar 

diversos interesses, mobilizar os membros da 

organização e de encarar o planejamento com uma 

visão holística é comum aos dois tipos.  

É importante diferenciar...



Ferramentas 

Para atingir os objetivos de cada um dos 

vetores, são necessárias ferramentas e 

procedimentos específicos. No caso de 

Planejamento, a principal ferramenta é 

o Planejamento Estratégico. 



P L A N E J AM E N T O  E S T R A T É G I C O

O Planejamento Estratégico é o momento em que uma 

organização pode parar para analisar o que foi feito até 

então, como ela funciona no presente, como os 

integrantes desta gostariam que ela funcionasse e quais 

as características internas e externas que influenciam o 

alcance de determinadas metas. A estratégia, em si, 
consiste nas questões macro de uma organização: sua 

estrutura organizacional, objetivos a longo prazo, 

indicadores e metas, as atividades-core e como os 

diversos setores devem interagir, em prol de alcançar os 

objetivos traçados.

O que é?



P L A N E J AM E N T O  E S T R A T É G I C O

O trabalho de um consultor, neste tipo de projeto, é 

organizar os integrantes da órgão contratante, de forma 

que as discussões mais importantes para determinar o 

planejamento estratégico possam ocorrer de maneira 

que beneficiem a organização e a sociedade como um 

todo. Desta forma, é fundamental, a partir da coleta de 

insumos na fase anterior, a realização análises 

situacionais internas e externas, como VRIO, PESTEL e 

SWOT.  Por fim, mudanças e planos de ação são 

propostos em conjunto com os gestores da instituição. 

Como funciona?



P L A N E J AM E N T O  E S T R A T É G I C O

Em órgãos da Administração Indireta, o 

planejamento estratégico pode ocorrer de maneira 

mais flexível e personalizada. Por outro lado, na 

Administração Direta, o planejamento responde a 

uma legislação específica, procedimentos para sua 

realização, como o Plano Plurianual (PPA), a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária 

Anual (LOA) e deve ter como beneficiário final os 

cidadãos. 

Especificidades



PROJETOS 
PASSADOS

Veja de forma detalhada exemplos 

de projetos passados, efetuados 

pela Consultoria Júnior Pública.



SOBRE 
O CLIENTE

O Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa (COTP) é um 

equipamento vinculado à Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação 

da Prefeitura de São Paulo. Tendo como foco o esporte de alto 

rendimento, o Centro Olímpico é responsável pela formação de 

atletas profissionais, oferecendo treinamento e a infra-estrutura 

necessária, como, por exemplo, os equipamentos, quadras e 

manutenção, bem como, funcionários e treinadores. 



SOBRE 
O PROJETO



DIAGNÓSTICO
Para a manutenção do COTP são necessários recursos 

provindos, principalmente, de parceiros e aluguéis, além 

de repasses diversos, em especial da Secretaria 

Municipal de Esporte, Lazer e Cultura. Entretanto, a 

disponibilização destes recursos depende da 

apresentação de um plano de ações. Tendo em vista a 

otimização da verba disponível, a Diretoria do Centro 

Olímpico identificou a necessidade de formulação de 

um Planejamento Estratégico e, para isso, contratou a 

Consultoria Júnior Pública. O projeto teve duração de 8 

semanas e contou com uma equipe de três consultores. 



DESENVOLVIMENTO
O projeto foi estruturado em duas partes: 

       A primeira consistiu em uma explicação detalhada 

sobre o que é o Planejamento Estratégico e a segunda 

parte ofereceu uma metodologia estruturada de como 

elaborá-lo adaptando-a para a realidade do Centro 

Olímpico, utilizando ferramentas como Missão, Visão e 

Valores; Analise SWOT; Ciclo PDCA e Balanced Scorecard 

(BSC). 

       A partir disso, foi elaborado um Plano de Ações que 

visou fornecer sugestões para corrigir algumas disfunções, 

bem como aproveitar da melhor forma as oportunidades 

da conjuntura externa. 



RESULTADOS

 Equipe capacitada (Diretoria e funcionários) para 

a elaboração de um Planejamento Estratégico.

Aprimoramento da identidade organizacional, da 

estratégia e da estruturação do COTP;

Recebimento das transferências financeira e 

otimização da verba disponível;

Aumento da qualidade e da eficiência dos 

serviços oferecidos pelo COTP. 



OBRIGADO  PELA  LE ITURA !

SAIBA  MAIS  SOBRE  A  CJP  

 

JPFGV .COM  
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