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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 1º lugar na
categoria de “projetos sociais” no
Prêmio de Qualidade da FEJESP
2011, foi conquistado pelo projeto de
Plano de Negócios e Plano de
Captação de Recursos para o
Instituto de Apoio e Pesquisa à
Endometriose (IAPE).  Também
recebeu o 3º lugar no Prêmio de
Qualidade da FEJESP pelos
projetos de mapeamento de
projetos e pesquisa de clima
organizacional realizados para o
Ministério Público Federal. 



Apresentação do Portfólio

Com o objetivo de melhorar a atuação do Setor Público no que tange a 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 desses 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
Otimizar tempo e
recursos, gerando

maior eficiência nos
processos. 

PESSOAS

Atuar na capacitação dos 

agentes e na construção 

de um clima 

organizacional que 

estimule a sua máxima 

produtividade. 

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 desses 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: 
Processos



...trata de todo e qualquer conjunto de tarefas 

realizadas para o atingimento de um objetivo. 

Quando se trata desse vetor, o principal desafio 

é o aumento de eficiência. Principalmente no 

setor público, no qual há imensa centralização 

de funções e tarefas, existe uma grande 

demanda por redução do tempo de duração dos 

procedimentos e otimização dos recursos 

envolvidos. 

 

O vetor de mudança ‘Processos...’



O maior problema dentro da esfera pública é a 

desatualização dos processos, que se torna um 

entrave na otimização dos mesmos. Ou seja, 

depois que as etapas de um processo são 

formuladas, dificilmente são alteradas de 

acordo com as mudanças de contexto. Em 

função disso, há um engessamento da estrutura 

como um todo, que por sua vez afeta o 

funcionamento adequado dos processos.  

Porém...



Ferramentas 

Para atingir os objetivos de cada um dos vetores, 

são necessárias ferramentas e procedimentos 

específicos. No caso dos Processos, a principal 
ferramenta  é o redesenho de processos.  



Fluxo Real 

R E D E S E N HO  D E  P R O C E S S O S

1

2

3

Essa ferramenta envolve três principais etapas: Fluxo Real, Relatório 

Técnico de Disfunções e Fluxo Ideal. 

Relatório Técnico de 

Disfunções

Fluxo Ideal



A primeira etapa é a elaboração do fluxo real. Este apresenta a 

situação atual dos processos que serão otimizados ao final. A 

construção deste baseia-se na imersão da equipe na organização, 

visando a realização da coleta de dados através de entrevistas com 

os agentes envolvidos no processo a ser mapeado. É nesta etapa que 

serão identificadas as principais atividades, processos e agentes. 

   

A metodologia utilizada na elaboração do fluxo real consiste 

basicamente na realização de entrevistas exploratórias com os 

chefes de cada seção envolvidos nos processos delimitados 

previamente, além de entrevistas mais específicas com agentes que 

realizam, de fato, as tarefas envolvidas no processo mapeado. A 

finalidade destas entrevistas é agregar a maior quantidade de 

informação possível e, assim, permitir uma representação fidedigna 

dos processos. 

Fluxo Real



A segunda etapa consiste na construção do RTD, instrumento que 

evidencia as principais disfunções observadas no fluxo real, 
acompanhando suas desvantagens, seleção de propostas e, ainda, as 

vantagens das propostas. Ou seja, o relatório procura identificar os 

problemas vigentes nos fluxos reais e conjuntamente expor as
consequências que estes problemas estão causando, para posteriormente 

propor mudanças. 

As principais disfunções podem ser definidas como funções/atividades 

que estão sendo realizadas de modo diferente do suposto ideal, tendo em 

vista, principalmente, processos muito lentos e com alta probabilidade de 

erro. As desvantagens, por sua vez, são as deficiências causadas por 

determinada disfunção. A seleção de propostas são sugestões que a 

equipe de consultores fornece para que as disfunções sejam solucionadas 

e, por fim, as vantagens das propostas são os benefícios que serão 

verificados caso as propostas sejam corretamente instituídas. 

     Relatório Técnico de Disfunções  



A terceira e última etapa no redesenho de processos é a elaboração do 

fluxo ideal. A construção deste tem como base o fluxo real, o RTD e os 

objetivos específicos da organização em questão. Com isso, pode-se 

dizer que para a idealização deste fluxo, é preciso levar sempre em 

consideração o que está sendo objetivado pela organização, além, é 

claro, do ganho de eficiência e otimização dos processos. Ou seja, o 

fluxo ideal tem como finalidade a busca pela racionalização dos 

processos, visando assim minimizar o lead-time e retrabalho, se 

houver. 

Fluxo Ideal



PROJETOS 
PASSADOS

Veja de forma detalhada exemplos 

de projetos passados, efetuados 

pela Consultoria Júnior Pública



SOBRE O 

CLIENTE

O Ministério Público Federal (MPF) atua como porta voz da 

sociedade diante do Poder Judiciário, além de fiscalizar o 

cumprimento de leis e a defesa do patrimônio público, tendo 

assim papel fundamental em assegurar a democracia e respeito 

aos direitos do cidadão. O projeto em questão foi realizado nos 
órgãos representativos do MPF no estado de São Paulo, ou seja, na 

própria Procuradoria da República de São Paulo (PR/SP) e nas 
Procuradorias da República nos Municípios (PRMs). 

 



SOBRE 

O PROJETO



DIAGNÓSTICO
Inicialmente, a partir de conversas realizadas entre os membros
da CJP-FGV e a PR/SP, os procuradores sugeriram a elaboração 

de um Planejamento Estratégico para auxiliar e direcionar suas 
atividades. Contudo, foi constatado pela CJP-FGV a ausência de 

uma estrutura bem definida dos processos e atividades internas 
da PR/SP. Como principais causas da situação vigente, 

identificou-se o excesso de burocracia na organização, a falta de 

conhecimento dos processos internos, além da necessidade 

prévia de identificar as percepções dos servidores em relação ao 

seu trabalho. Com esse cenário, a implementação de um 

Planejamento Estratégico eficiente seria impossível naquele 

momento. Sendo assim, a CPJ-FGV sugeriu o Mapeamento de 

Processos de oito áreas estratégicas. Os projetos ocorreram ao 

longo do ano de 2010 e contaram ao todo com a participação de 

25 consultores. 



DESENVOLVIMENTO
Os 8 projetos de Mapeamento de Processos foram realizados nos 
seguintes órgãos: Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão 

(PRDC-SP), Gabinete de Tutela Coletiva, PRM-Guarulhos, PRM- 

Piracicaba, PRM-Bragança Paulista, DICAMP, Criminal e 

Licitatório. O projeto consistiu nas seguintes etapas: 
Levantamento de dados através de entrevistas exploratórias e 

análise de documentos; Elaboração do Fluxograma Real; 
elaboração do Relatório Técnico de Disfunções (RTD); Elaboração 

do Fluxograma Ideal; e Relatório Final contemplando o Plano de 

Ação. Por fim, foi elaborado um Consolidado, englobando os oito 

projetos, com o objetivo de correlacionar as principais disfunções 
observadas e propor melhorias. 



RESULTADOS
Construção de uma visão sistêmica da Organização; 

Estruturação dos procedimentos das atividades da 

Organização; 

Implementação de ferramentas administrativas, 
principalmente na área de Recursos Humanos, como 

dinâmica de team building, avaliação desempenho e 

implementação da cultura de feedback; 

Melhorias indiretas nas áreas de TI, comunicação e 

organização física; 

Melhoria na eficiência e eficácia dos processos das 
atividades do estado, garantindo uma maior 
efetividade dos serviços prestados e, 

consequentemente, no atendimento das 
necessidades dos cidadãos. 

3º lugar no Prêmio de Qualidade da FEJESP 

(Federação de Empresas Juniores do Estado de São Paulo). 



SOBRE 

O CLIENTE

O Programa Poupatempo é um projeto 

implantado pelo governo do estado de São Paulo 

em 1997 com o objetivo de facilitar o acesso do 

cidadão às informações e serviços públicos. Os 
postos do Poupatempo oferecem mais de 400 

serviços, como a emissão de cédula de identidade, 

de carteira profissional, de carteira nacional de 

habilitação, entre outros. 



SOBRE 

O PROJETO



DIAGNÓSTICO
No início de 2001, a Consultoria Júnior Pública FGV foi 

procurada para realizar um possível projeto para os postos do 

Poupatempo da Secretaria da Fazenda. Após duas visitas 
realizadas ao posto do Poupatempo Itaquera, definiu-se em 

conjunto com a Secretaria da Fazenda e com a 

superintendência do programa que a forma de consultoria 

mais eficiente seria um projeto que mapeasse, estudasse e 

padronizasse os procedimentos dos serviços prestados. O 

projeto teve duração de 5 meses e contou com uma equipe 

de 4 consultores. 



DESENVOLVIMENTO
O desenvolvimento do projeto foi divido em três módulos. O primeiro 

deles consistiu em se fazer um levantamento de dados (procedimentos, 
espaço físico, capacidade instalada de equipamentos, recursos 

humanos e etc) de cada posto, para se obter os insumos necessários 
para a realização do projeto. O segundo módulo baseou-se em, com 

base no estudo anterior, identificar os melhores procedimentos de cada 

posto da Secretaria da Fazenda e estabelecer a maneira mais eficaz de 

realização dos serviços. A partir disso, foram elaborados fluxogramas 
que mostrassem de maneira rápida e visual os passos para a realização 

de cada serviço, com objetivo de desenvolver uma proposta de 

alterações referente à quantidade e qualidade de equipamentos, aos 
recursos humanos e ao espaço físico. Por último, o terceiro módulo 

verificava a análise da eficiência da comunicação atual entre os postos 
da Secretaria da Fazenda e propunha formas de melhorar a mesma. 



RESULTADOS

Melhoria da eficiência dos postos da 

Secretaria da Fazenda; 

Melhoria do serviço do Poupatempo 

para a população; 

Documentação dos procedimentos de 

cada serviço prestado pelos postos da 

Secretaria da Fazenda do Poupatempo.



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      


