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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: 
 Comunicação 

 



...se refere às mais variadas interações e 

intercâmbio de informações entre órgãos e/ou 

entre indivíduos. Quando se trata desse vetor, o 

principal desafio é a melhora na comunicação 

interna e externa dos órgãos públicos.  

O vetor de mudança 

 Comunicação...



...no 1° setor, marcado por sua complexidade e 

variedade de setores de atuação, havendo uma 

grande demanda pela melhoria na 

comunicabilidade de seus agentes. Deste modo, 

pode-se atingir o público alvo desejado e, 

consequentemente, causar o impacto esperado 

por ações e/ou políticas públicas. 

Principalmente...



Ferramentas 

Para atingir os objetivos de cada um dos 

vetores, são necessárias ferramentas e 

procedimentos específicos. No caso da 

Comunicação, a principal ferramenta é o Plano 
de Comunicação. 



Definição do Objetivo 

P L A NO  D E  C OMUN I C A Ç ÃO
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Essa ferramenta envolve duas etapas principais: 

Estudo do Público-Alvo



Para que um Plano de Comunicação seja 

feito ou revisto, primeiramente, é necessário 

traçar qual o objetivo que ele busca atingir. 

No setor público esse objetivo pode ser a 

criação de um novo slogan para uma 

campanha de ação pública, a definição do 

canal mais eficiente para atingir 

determinado público-alvo, entre outros.

Definição do Objetivo



Tendo em vista o objetivo final do Plano de 

Comunicação, é imprescindível a qualquer projeto que 

o público-alvo e os canais de comunicação em 

questão sejam estudados com grande profundidade. 

Isso, pois caso o público-alvo ou o canal de 

comunicação escolhidos não sejam os ideais, o projeto 

pode tornar-se muito caro e pouco efetivo. No entanto, 

caso seja feita a escolha correta, o Plano de 

Comunicação pode aumentar o alcance e a efetividade 

de qualquer informação que necessite ser propagada. 

Estudo do Público-Alvo



PROJETOS 
PASSADOS

Veja de forma detalhada exemplos 

de projetos passados, efetuados 

pela Consultoria Júnior Pública.



SOBRE
O CLIENTE

A Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF) é uma 

articulação interministerial voltada para promover a educação 

financeira para crianças, adolescentes e adultos brasileiros. Este 

projeto tem foco em duas populações prioritárias: as mulheres 

beneficiárias do Programa Bolsa Família e os aposentados com 

renda de até 2 salários mínimos. 

 



SOBRE
O PROJETO



DIAGNÓSTICO
A CJP – FGV foi contratada pela Flow – uma consultoria 

voltada para a construção de política públicas mais 

humanas –  para participar de uma fase de um de seus 

projetos, que consistiu em mapear os canais de 

comunicação e políticas públicas que atingem os dois 

públicos-alvo da ENEF nas regiões Norte, Nordeste e Sudeste 

do país, a fim de estimar o alcance desses e possuir 

embasamento suficiente para recomendar qual o melhor 

canal de comunicação a ser utilizado para que a política seja 

bem sucedida. Sendo assim, o projeto de Mapeamento de 

Canais de Comunicação contou com a participação de 3 

consultores durante 25 dias úteis. 



DESENVOLVIMENTO

Primeiramente, foi realizado o mapeamento de 

canais governamentais e não-governamentais 

que acessam as populações dos dois grupos 

identificados como público alvo, além de uma 

estimativa de alcance para cada um deles, a fim 

de identificar quais canais há maior potencial de 

alcance e, por consequência, quais as soluções e 

formatos mais promissores. 

O projeto consistiu nas seguintes etapas:



DESENVOLVIMENTO
A análise descrita pautou a tomada de decisão 

das estratégias e soluções mais adequadas para as 

três tecnologias sociais prototipadas 

anteriormente. São essas:  

Oficina “Eu e meu dinheiro" (protótipo 1); 

Rodas de conversa e entrevistas individuais com

aposentados (protótipo 2);  

Sistematização dos programas de apoio ao 

superendividado (protótipo 3).
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DESENVOLVIMENTO

 Por fim, os respectivos canais de comunicação 

mais eficientes para cada protótipo e para cada 

população foram apresentados. 



RESULTADOS

Melhoria da eficiência da Estratégia Nacional de 

Educação Financeira;

Aumento da capacidade de impacto do 

programa;

Empoderamento financeiro das populações em 

questão. 



SOBRE
O CLIENTE

A Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) é um 

órgão do Ministério da Justiça criado em 2003, cujo 

principal objetivo é promover um país mais justo, 

igualitário e democrático por meio da valorização da 

mulher para que, assim, ela seja incluída no processo de 

desenvolvimento econômico, social e político do país. 



SOBRE
O PROJETO



DIAGNÓSTICO

Motivados pelo sucesso da “Campanha Compromisso e 

Atitude pela lei Maria da Penha – a lei é mais forte” no 

setor público, a própria SPM identificou a oportunidade 

de expandi-la também para o âmbito privado. Foi nesse 

momento que a CJP-FGV foi requisitada para auxiliar a 

Secretaria na criação de uma abordagem de campanha 

específica desse setor, possibilitando, assim, seu objetivo 

final: obter também o apoio de organizações 

empresariais no combate à violência contra a mulher.  



DIAGNÓSTICO

A partir dessa demanda, a CJP-FGV propôs a 

realização de um Plano de Comunicação para a 

divulgação da Campanha especificamente 

direcionada ao público do setor privado. O projeto 

teve a participação de 5 consultores durante um 

período de 100 dias úteis. 



DESENVOLVIMENTO

Primeiro, houve a definição dos alvos da campanha 

e o contato inicial com as empresas escolhidas, que 

apresentavam capilaridade nacional na tentativa 

de atingir a maior quantidade de pessoas possível. 

Então, ocorreu a segmentação das empresas em 5 

categorias de acordo com sua abertura e 

preocupação em relação à temática geral da 

mulher e da violência contra a mulher. 

O projeto consistiu nas seguintes etapas:



DESENVOLVIMENTO

A terceira etapa consistiu na análise das possíveis 

maneiras indiretas de como abordá-las, isto é, 

maneiras de como adequar tanto os informativos 

quanto o portal para a linguagem empresarial, de 

modo a facilitar as parcerias em potencial 

também por meio da abordagem indireta. 



RESULTADOS

Assinatura do termo de parceria com a SPM por 

parte de algumas empresas;

Entrega do Plano de Ação desenvolvido durante o 

projeto para que a Secretaria continuasse 

buscando aproximação com o setor privado de 

forma estratégica e autônoma;

Aumento do impacto das políticas da SPM no setor 

privado e na sociedade.     



OBRIGADO  PELA  LE ITURA !

SAIBA  MAIS  SOBRE  A  CJP  
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