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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:

Apresentação de Portfólio

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: Pessoas 
 



...se refere ao maior patrimônio de qualquer 

organização: os indivíduos e todo o 

conhecimento proveniente dos mesmos. 

Quando se trata desse vetor, o principal desafio 

é a capacitação dos agentes, em conjunto com a 

construção de um clima e/ou estrutura 

organizacional ideal para o melhor uso possível 
do capital humano existente.  

 

O vetor de mudança Pessoas...



...no setor público, no qual há disfunções 

produtivas e eficiência comprometida pelo mal 
uso dos agentes. Deste modo, há uma forte 

demanda por melhorias no que diz respeito a 

escolha, uso e monitoramento das pessoas. 

Em especial...



Ferramentas 
 

Para atingir os objetivos de cada um dos vetores, 

são necessárias ferramentas e procedimentos 

específicos. No caso de Pessoas, as principais 

ferramentas são: Pesquisa de Clima 
Organizacional e Planejamento da Força de 

Trabalho.  



P E S Q U I S A  D E  C L I M A  

O R G AN I Z A C I O N A L

Analisar a situação dos colaboradores e 

funcionários no ambiente de trabalho, no caso 

o órgão público.

OBJETIVO

RESULTADOS

Possibilitar um conhecimento acerca do clima 

organizacional para, assim, elaborar propostas 

de melhoria no quadro de funcionários e/ou na 

estrutura interna da organização.  



Questionário 

P E S Q U I S A  D E  C L I M A  

O R G AN I Z A C I O N A L

1

2

3

Essa ferramenta envolve três etapas principais: Questionário, 

Tabulação e Análise de Dados e Elaboração de Propostas.

Tabulação e Análise de Dados

 Elaboração de Propostas



Esta etapa tem o objetivo de conhecer a 

organização e entender suas necessidades. 

São realizadas conversas e reuniões com os 

agentes para, a partir das informações 

coletadas, conhecer o ambiente da 

instituição e elaborar um questionário que 

vise o objetivo final do projeto: melhorias no 

clima organizacional.

Questionário



Nessa fase, os dados coletados a partir do 

questionário são tabulados e analisados 

estatisticamente. Tal fase é fundamental para a 

realização de um diagnóstico verossímil do 

ambiente de trabalho.  

Tabulação e Análise 

de Dados  



Por fim, com os dados coletados e tabulados, 

as propostas de melhoria serão criadas em 

consonância com o órgão público. Tais 

propostas serão embasadas na análise dos 

dados coletados e nas necessidades do

cliente. 

Elaboração de Propostas



PROJETOS 
PASSADOS

Veja de forma detalhada exemplos 

de projetos passados, efetuados 

pela Consultoria Júnior Pública.



SOBRE
O CLIENTE

A CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) 

é uma empresa do Governo Estadual, vinculada à Secretaria de 

Habitação. Esta tem por finalidade executar programas 

habitacionais em todo o território do Estado, sendo estes voltados 

para o atendimento exclusivo da população de baixa renda. É, 

portanto, o maior ator responsável por programas de moradia 

popular no Brasil. 



SOBRE
O PROJETO



DIAGNÓSTICO
No início de 2009, a CJP-FGV foi contratada pela 

CDHU para a realização de uma Pesquisa de Clima 

Organizacional com todos os funcionários da 

empresa, tendo o objetivo de identificar o nível de 

satisfação dos colaboradores no ambiente de 

trabalho, bem como suas disfunções e, assim, 

propor melhorias.  



DESENVOLVIMENTO

Análise das necessidades da CDHU; 

Elaboração e aplicação do questionário piloto; 

Aplicação do questionário final eletrônico; 

Tabulação dos dados e análise estatística; 

Elaboração de um Relatório Final 

contemplando propostas e planos de ação para 

a organização. 

O projeto consistiu nas seguintes etapas:



RESULTADOS

Conhecimento sobre as percepções dos 

funcionários sobre o clima organizacional; 

Melhora do clima organizacional por meio da 

aplicação das propostas sugeridas; 

Aumento eficiência e efetividade dos 

funcionários por meio do aprimoramento do 

clima organizacional e das políticas de recursos 

humanos. 



SOBRE
O CLIENTE

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) 

é uma fundação pública vinculada à Secretaria de 

Educação do Estado de São Paulo, que tem como 

objetivo viabilizar as políticas educacionais de forma a 

contribuir para a manutenção, crescimento e 

aprimoramento da rede pública estadual de ensino. 



SOBRE
O PROJETO



DIAGNÓSTICO

Em 2009, a CJP-FGV foi contratada pela FDE para a 

realização de um projeto de Pesquisa de Clima 

Organizacional. O cliente apresentou que uma pesquisa de 

clima já havia sido aplicada em 2007, porém seus dados não 

foram utilizados e consequentemente nenhuma melhoria foi 
proposta com base nos resultados. Sendo assim, o objetivo 

do projeto foi realizar um levantamento de dados que 

pudessem ser analisados e comparados aos obtidos na 

pesquisa anterior para, assim, propor melhorias na 

organização. O projeto teve duração de 50 dias úteis e contou 

com uma equipe de 3 consultores. 



DESENVOLVIMENTO

Adaptação e reelaboração do questionário aplicado no 

ano anterior; 
Aplicação do questionário no quadro de funcionários; 
Tabulação dos dados levantados, a fim de confrontá-los 
com as informações obtidas anteriormente, podendo 

realizar uma análise das mudanças ocorridas desde a 

última pesquisa; 

Elaboração de um Relatório Final contendo planos de 

ação para melhorar possíveis falhas encontradas na FDE, 

desde plano de carreira até reconhecimento e 

capacitação dos funcionários. 

O projeto consistiu nas seguintes etapas:



RESULTADOS

Conhecimento sobre as percepções dos funcionários 

sobre o clima organizacional; 

Melhora do clima organizacional por meio da aplicação 

das propostas sugeridas; 

Aumento da eficiência e efetividade dos funcionários 

por meio do aprimoramento do clima organizacional e 

das políticas de recursos humanos. 



P L A N E J AM E N T O  DA  

F O R Ç A  D E  T R A B A L H O

O Planejamento da Força de Trabalho consiste no processo de 

avaliação das necessidades atuais e futuras da organização em 

relação a composição de recursos humanos, incluindo termos 

quantitativos (número de servidores) e qualitativos (competência e 

perfis). Para isso, é necessário realizar uma análise atual do quadro 

de pessoal do órgão e com isso estabelecer planos de ação para 

que a força de trabalho esteja condizente com objetivos e metas da

organização.  



P L A N E J AM E N T O  DA  

F O R Ç A  D E  T R A B A L H O

Uma das maneiras de planejar a utilização da força de 

trabalho é através da elaboração de um Plano de Cargos e 

Salários

Desenvolver um plano que adeque a 

função e a remuneração de determinado 

trabalho à certa legislação, demanda do 

mercado ou do setor.

OBJETIVO

As etapas para a realização deste tipo de plano serão 

descritas a seguir.



Primeiramente, é necessário a realização de uma análise 

de todos os cargos da organização, com o intuito de 

identificar qual a importância de cada atividade realizada 

para o seu funcionamento. Para isso, são elaborados 

questionários e/ou entrevistas com o quadro de 

funcionários, a fim de coletar a maior quantidade de 

insumos a serem estudados. Além disso, é preciso 

compreender as legislações que impactam o atual 

organograma do cliente ou que possam vir a impactar o 

novo Plano de Cargos e Salários. A partir do cumprimento 

desta etapa, é possível decidir quais cargos serão extintos, 

mantidos, alterados ou adicionados.

Análise inicial



Feita a análise, será realizado um estudo, o qual 

tem como objetivo comparar as remunerações 

e competências dos profissionais com outras 

organizações de escopo semelhante. Coletados 

os dados, uma avaliação dos cargos e suas 

respectivas remunerações é feita para verificar 

se condizem ou não com a realidade do setor. 

Estudo



Por fim, um follow up é realizado com o 

cliente, com a finalidade de alinhar e validar o 

Plano desenvolvido. 

Follow up



PROJETOS 
PASSADOS

 Veja de forma detalhada exemplos 

de projetos passados, efetuados pela 

Consultoria Júnior Pública. 



SOBRE
O CLIENTE

Colina é um município brasileiro do estado de São Paulo com 

população estimada em 2015 de 18.245 habitantes. O projeto em 

questão foi realizado especificamente para a sua Prefeitura, que 

possui aproximadamente oitocentos funcionários, sendo destes, 
oitenta e quatro Funções de Confiança e nove Cargos de 

Provimento em Comissão.



SOBRE
O PROJETO



DIAGNÓSTICO

A partir de conversas com funcionários públicos da 

Prefeitura de Colina, a CJP-FGV percebeu a necessidade 

urgente da revisão dos Cargos em Comissão e Funções de 

Confiança da Prefeitura, uma vez que esta recebeu a Ação 

Direta de Inconstitucionalidade: 237028-28.2016.8.26.0000, 

enviada pelo Ministério Público. O mesmo deu o prazo 

irrevogável de 90 dias corridos para a revisão das quarenta 

e quatro Funções e Cargos. Sendo assim, a CJP-FGV 

sugeriu um Plano de Cargos e Salários, que contou com a 

participação quatro consultores durante um período de 30 

dias úteis. 



DESENVOLVIMENTO

Análise das quarenta e quatro Funções de Confiança e

dos quatro Cargos de Provimento em Comissão.  

Definição de quais cargos e funções suspensos deveriam 

ter sua forma de recrutamento ou provimento alterada, 

assim como justificar as possíveis não alterações através 

da reformulação de suas descrições.  

Follow-up com a Prefeitura, que especificou as 

mudanças necessárias.  

Elaboração e apresentação de um Documento Final para 

o Ministério Público, que o aprovou e não requisitou 

novas mudanças. 

O projeto consistiu nas seguintes etapas:



RESULTADOS

Adequação da Prefeitura de Colina no que é 

requisitado pela Constituição; 

Melhoria da administração dentro da estrutura da 

Prefeitura de Colina; 

Gastos com funcionalismo público mais eficientes; 

Melhoria da relação entre o Ministério Público e a 

Prefeitura de Colina.



RESULTADOS

44 Funções de 

Confiança 

4 Cargos em 

Comissão 

11 Funções de 

Confiança 

0 Cargos em 

Comissão 

ANTES DEPOIS

2° lugar no Prêmio de Cases FEJESP (Federação 

de Empresas Juniores do Estado de São Paulo) 



SOBRE
O CLIENTE

A Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura (SPLeituras) é uma 

Organização Social vinculada à Secretaria da Cultura, engajada em 

ações relacionadas à propagação do hábito e gosto pela leitura em 

todos os segmentos da população. Sua função diz respeito à 

instalação e manutenção de espaços permanentes – especialmente 

bibliotecas, além da criação de atividades voltadas para aproximar 

os cidadãos dos mais diferenciados e modernos suportes de escrita, 

estendendo suas atividades para locais menos convencionais.



DIAGNÓSTICO

A CJP-FGV identificou na organização uma estrutura prévia 

bastante verticalizada, apresentando uma série de 

incoerências em relação aos salários distribuídos. Sendo 

assim, foi proposto a realização de um Plano de Cargos e 

Salários para a Biblioteca de São Paulo e para a sede da 

SPLeituras, tendo como principal finalidade a redistribuição, 

organização e institucionalização dos cargos e salários, bem 

como a elaboração de um requisito de homologação do 

Quadro de Carreira perante o Ministério do Trabalho. O 

projeto contou com a participação de três consultores 

durante um período de 30 dias úteis. 



SOBRE
O PROJETO



DESENVOLVIMENTO

Levantamento de dados e realização de uma pesquisa 

de mercado.  

Análise interna e externa da organização. A análise 

interna consistiu na realização de um formulário online, 

além de reuniões com os gestores, enquanto a externa 

foi baseada em uma pesquisa salarial feita pela empresa 

Catho.  

Elaboração, estruturação e apresentação de um 

documento oficial de cargos e salários, construído 

conjuntamente e mediante validações constantes. 

O projeto constituiu nas seguintes etapas:



RESULTADOS

Novo organograma da organização menos verticalizado 

e com uma redistribuição dos salários sem incoerências 

internas;

Requisito de Homologação de Quadro de Carreira para 

a SPLeituras, de acordo com as exigências e 

especificações do Ministério do Trabalho;

Melhora no Clima Organizacional.



OBRIGADO  PELA  LE ITURA !

SAIBA  MAIS  SOBRE  A  CJP  

 

JPFGV .COM  

 

CONTATO@JPFGV .COM  

 

RUA  ITAPEVA ,  432  ,  BELA  VISTA ,  SÃO  

PAULO  -  SP ,  

CEP :  01332-000    |    (11 )  3799-7902      

https://www.jpfgv.com.br/

