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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 consulto- 

ria exclusivamente para as Áreas 

Pública e Social, tendo como mis- 

são “Promover soluções inovado- 

ras para a área pública e para as 

organizações da sociedade civil, 

por meio de uma consultoria em 

gestão, tornando os nossos mem- 

bros 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 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 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: 

 Conhecimento 

 



...trata de todo e qualquer conjunto de 

informações. O principal desafio ao trabalhar 

com tal é a transformação de dados e 

informações em conhecimento, que por sua vez, 

pode ser utilizado na busca por melhorias 

na atuação do setor público. Este setor é 

caracterizado por uma produção de informações 

extremamente ampla e diversificada. 

O Vetor de Mudança 

 Conhecimento...



...estas são subutilizados. A base 

informacional é de grande relevância para a 

melhoria dos serviços e políticas públicas em 

geral, sendo assim um excelente instrumento 

analítico, que deve ser consultado e utilizado 

na melhoria da gestão pública como um todo. 

Entretanto...



Ferramentas 

Para atingir os objetivos de cada um dos 

vetores, são necessárias ferramentas e 

procedimentos específicos. No caso dos 

Conhecimento, a principal ferramenta é o 

Levantamento e Análise de Dados. 



L E V A N T AM EN T O  E  ANÁ L I S E  D E  

DADO S

1A ferramenta levantamento e análise de dados pode ser 
utilizada em diversos âmbitos, que compreendem, por 

exemplo, pesquisas de mercado, de satisfação ou 

interna. O principal objetivo dela é agrupar e formatar 
dados e informações para uma posterior análise e 

formulação de alguma proposta ou solução.



Coleta de Dados

L E V A N T AM EN T O  E  ANÁ L I S E  D E  

DADO S

1

2

Essa ferramenta pode variar de acordo com o cliente e 

com a proplemática sugerida. No entanto, na maioria 

dos casos envolve duas etapas principais: 

Análise e Observação de 

Dados



Essa fase poderá incluir a elaboração de um 

questionário, destinado ao público-alvo, para o 

recolhimento de insumos desejados pelo projeto. 

Caso estes dados já existam, esta fase caberá para a 

coleta e avaliação de quais poderão ser utilizados 

para a formulação da proposta. Ademais, nesta fase 

poderão ser realizadas dinâmicas, entrevistas e 

reuniões com os stakeholders para uma coleta mais 

abrangente de informações.

Coleta de Dados



Já essa fase terá como função examinar os insumos 

recolhidos na fase anterior. Deste modo, os dados serão 

compilados, tabulados e analisados, segundo os 

critérios definidos no projeto, com o intuito de produzir 

insumos que possam gerar conhecimento e propostas 

de melhorias para a organização. 

Análise e Observação 

de Dados 



PROJETOS 
PASSADOS

Veja de forma detalhada exemplos 

de projetos passados, efetuados 

pela Consultoria Júnior Pública.



SOBRE 

O CLIENTE

A Pinacoteca do Estado de São Paulo é um museu de artes visuais 

que mantém expressivo acervo de mais de oito mil obras da arte 

brasileira, principalmente dos séculos XIX e XX. Hoje, a instituição é 

classificada como Organização Social, vinculada à Secretaria de 

Estado da Cultura. 



SOBRE 

O PROJETO



DIAGNÓSTICO
No ano de 2012, a CJP - FGV foi contatada pela 

Pinacoteca do Estado de São Paulo para a revisão e 

reelaboração de uma Pesquisa de Satisfação, 

aplicada aos visitantes dos três museus da 

Pinacoteca: Pinacoteca Luz, Memorial da 

Resistência de São Paulo e Estação Pinacoteca. O 

projeto teve duração de 48 dias úteis e contou com 

uma equipe de 5 consultores. 



DESENVOLVIMENTO
O projeto envolveu três etapas principais: Revisão e 

Reestruturação da Pesquisa de Satisfação, Aplicação 

dos Questionários e Compilação de Resultados e 

Análise. Sendo assim, primeiro foi revisado o 

questionário utilizado para as pesquisas anteriores e 

então elaborado um novo. Em seguida, o questionário 

foi aplicado nos três museus. Ao todo, foram 80 horas 
aplicando 700 questionários nos três museus. Por fim, 

a equipe analisou os dados coletados, contando neste 

momento com o auxílio de professores de 

mercadologia e estatística.



RESULTADOS

Conhecimento sobre a percepção dos visitantes 

em relação aos museus gerenciados pela 

organização social; 

Possibilidade de aprimorar os serviços oferecidos 

com base em dados concretos. 



SOBRE 

O CLIENTE

A Secretaria Municipal de Educação (SME) é um órgão da 

administração pública ligado à prefeitura de São Paulo, o 

qual tem o dever de monitorar e manter a qualidade do 

ensino nas escolas municipais por meio do repasse de 

recursos, análise dos dados referentes a essas instituições 

e supervisão de suas atividades. 



SOBRE 

O PROJETO



DIAGNÓSTICO

No ano de 2007, a CJP - FGV foi contatada pela 

Secretaria Municipal de Educação para realizar uma 

pesquisa qualitativa que pudesse mostrar os resultados 

da implantação do Programa de Transferência de 

Recursos Financeiro (PTRF) nas escolas municipais e 

como esses recursos estavam sendo utilizados. 



DIAGNÓSTICO

Tal programa possuía o objetivo de descentralizar 

a administração da Secretaria em relação às escolas 

municipais, no qual os diretores das escolas se tornam 

mais autônomos para investir a verba de acordo com 

a necessidade de cada escola. A Consultoria Júnior 

Pública foi contratada para. O projeto teve duração de 

65 dias úteis e a equipe contou com 5 consultores. 



DESENVOLVIMENTO
O projeto teve início com a formulação de um 

questionário, que abordasse temas como a estrutura da 

escola, histórico, introdução do programa na unidade e 

consequências trazidas, além de problemas, sugestões e 

perspectivas para 2007. Após essa fase foram realizadas 
visitas em 20 escolas municipais de São Paulo, onde 

foram aplicados os questionários. Em seguida, foram 

analisados todos os dados adquiridos para que a 

Secretaria pudesse entender como cada uma das escolas 
conseguia seus recursos antes da implantação do PTRF, 

quais eram suas principais dificuldades financeiras, o que 

mudou com a chegada do programa e os pontos 
positivos e negativos do mesmo.



RESULTADOS

Dados expressivos sobre a percepção das escolas 

municipais em relação ao impacto positivo do 

PTRF. 

Orientações embasadas na pesquisa qualitativa, 

para que houvesse uma melhoria 

do programa em áreas apontadas como críticas 

pelos entrevistados. 

Geração de um Banco de Dados da Secretaria e 

canal para prestação de contas das 

Escolas Municipais. 



OBRIGADO  PELA  LE ITURA !

SAIBA  MAIS  SOBRE  A  CJP  
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