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1. APRESENTAÇÃO 

 

A revisão documental corresponde à fase de análise e estudos sobre a produção literária 

realizada pela organização na área de planejamento. Envolve as seguintes atividades: 
 

 Analisar as informações e iniciativas existentes sobre os processos anteriores de 

planejamento institucional; 

 Sistematização e análise do material; 

 Análise e considerações destacando os pontos relevantes a serem aproveitados em 

planejamentos futuros. 

 

A finalidade principal desta etapa é municiar a equipe de desenvolvimento do PDI sobre as 

iniciativas e planos já elaborados, pela organização, no passado recente. A ideia é tornar as informações 

mais acessíveis facilitando a tomada de decisão com base em experiências anteriores. 

A equipe de desenvolvimento do IFES disponibilizou para a etapa de revisão documental os 

seguintes documentos:  

 

 Plano de Desenvolvimento Institucional 2009-2013; 

 Projeto Pedagógico Institucional; 

 Estatuto do IFES; 

 Indicadores – Rede Federal EPCT; 

 Manual de Indicadores; 

 Plano de Gestão e Logística Sustentável; 

 Plano de Desenvolvimento do Estado do Espirito Santo – 2025; 

 Legislação, Decretos, Portarias e Resoluções afins ao IFES; 

 Relatórios CPAs 2011 e 2012; 

 Relatórios de Gestão 2011 e 2012; 

 Instruções Normativas;  

 Plano de Desenvolvimento Educacional; 

 Indicadores Sociais do Espirito Santo – 2012; 

 PPA 2012-2015; 

 Regimento Geral do IFES; e 

 Termo de Acordo de Metas. 
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3. INTRODUÇÃO 

O Instituto Federal do Espirito Santo é composto pelos seguintes campi: Vitória, Santa Teresa, 

Campus de Alegre, Campus Itapina, Serra, Cachoeiro de Itapemirim, São Mateus, Cariacica, Aracruz, 

Linhares, Nova Venécia, Ibatiba, Vila Velha, Venda Nova do Imigrante, Guarapari, Piúma e Centro 

Serrano, com Reitoria na capital do Estado, Vitória. Devido à reestruturação da rede federal de 

educação profissional e tecnológica, proposta pela Lei 11.892 de 29 de dezembro de 2008, o IFES passou 

a ser estruturado nesse modelo organizacional.  
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Perfil Institucional 

 

Em dezembro do ano de 2008, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou a 

Lei n.º 11.892, que criou 38 institutos federais de educação, ciência e tecnologia no país. Os Institutos 

Federais são instituições de educação superior, básica e profissional, pluricurriculares e multicampi, 

especializadas na oferta de educação profissional, científica e tecnológica nas diferentes modalidades de 

ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas 

pedagógicas.  

No Espírito Santo, o Cefetes e as Escolas Agrotécnicas de Alegre, Colatina e Santa Teresa se 

integraram em uma estrutura única: o Instituto Federal do Espírito Santo. Dessa forma, as unidades de 

ensino do Cefetes (Vitória, Colatina, Serra, Cachoeiro de Itapemirim, São Mateus, Cariacica, Aracruz, 

Linhares e Nova Venécia) e as Escolas Agrotécnicas de Alegre, Santa Teresa e Colatina tornaram-se 

campi do Instituto. 

 

Atualmente o plano de desenvolvimento institucional estruturado para o período de 2009-2013 

serve como base para o processo de tomada de decisão, porém seria necessário monitorar os resultados 

para garantir o alcance das metas. Sendo assim para a estruturação do PDI 2014-2018 foi contratada a 

consultoria da GDconsult para assessorar o trabalho que seria realizado, a partir de métodos inovadores 

e ferramentas utilizadas na administração pública que permita uma gestão por resultados com foco na 

eficácia, eficiência e efetividade das ações propostas.  

 

A Estrutura Analítica do Projeto – EAP apresenta a proposta aprovada para a elaboração do PDI 

2014-2018, com a composição das etapas e produtos a serem entregues. 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

 
 

 
Figura 02 – Estrutura Analítica do Projeto de Elaboração do Planejamento Estratégico do IFES. 

 
 

A Revisão Documental, produto específico pertencente ao produto 1 do Projeto, se dá na análise 

de todos os documentos existentes relativos ao processo de planejamento existente no IFES até 

novembro de 2013. Neste trabalho, apresentaremos todos os documentos que foram analisados até o 

momento e que darão subsídios a todas as etapas de estruturação do Planejamento Estratégico do IFES. 

Cabe aqui ressaltar que, certamente, serão identificados outros documentos, no decorrer do projeto, 

que são de suma importância para o seu desenvolvimento e que serão analisados pela GDconsult para 

agregar valor ao projeto. Entretanto, serão contemplados neste documento apenas àqueles disponíveis 

para a consultoria até o momento. 

Dessa forma, foram analisados alguns documentos que proporcionaram à GDconsult um melhor 

entendimento sobre as peculiaridades internas e externas, da cultura organizacional, do Modelo de 

Gestão utilizado pela organização, do perfil das lideranças e servidores, enfim, do status quo de 

momento do IFES. A Revisão Documental se propõe a ilustrar quais passos foram realizados de acordo 

com critérios e objetivos definidos para o alcance efetivo do PDI atual. 
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A sistemática da atividade de Revisão Documental consiste em destacar os principais pontos dos 

documentos analisados, com um breve resumo dos temas tratados.  

 

4. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS 

 

4.1 Plano de Desenvolvimento Institucional 2009-2013; 

O documento apresenta: 

 A definição da missão, finalidade, objetivos institucionais, metas institucionais e áreas de 

atuação. 

 Informações claras sobre as microrregiões do Estado do Espírito Santo contribuindo para a 

construção dos cenários vinculados ao PDI 2014-2018. 

 Informações explicativas com relação à estrutura organizacional do IFES, a autonomia funcional e 

organização da gestão de pessoas, inclusive, fornecendo indicadores operacionais e estratégicos, 

o que, também, auxiliará na construção de indicadores de desempenho para o PDI 2014-2018. 

 

 Destacamos como ponto positivo a estrutura do documento, que apresenta um caráter 

estratégico e uma linha metodológica proposta, porém existe a necessidade de um desdobramento e 

alinhamento mais consistente dos tópicos para garantir a execução das ações, já que em alguns 

momentos os objetivos se confundem com as metas em sua formulação, dificultando a implementação 

e por consequência o alcance dos resultados estipulados. 

 

4.2 Projeto Pedagógico Institucional  

 

O documento apresenta: 

 

 Princípios filosóficos e técnico-metodológicos gerais que norteiam as práticas acadêmicas da 

instituição; 

 Organização didático-pedagógica da instituição; 

 Plano para atendimento às diretrizes pedagógicas; 

 Oportunidades diferenciadas de integralização curricular; 
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 Atividades práticas e estágio; 

 Desenvolvimento de materiais pedagógicos; 

 Incorporação de avanços tecnológicos. 

 Políticas de Ensino; 

 Políticas de Extensão; 

 Políticas de Pesquisa; 

 Políticas de Gestão; 

 Responsabilidade Social da IES. 

 

Diante disso, o PPI torna-se essencial para a elaboração do PDI, pois deixa de forma explicita e 

abrangente, o papel da IES e sua contribuição social nos âmbitos local, regional e nacional, por meio do 

ensino, da pesquisa e da extensão como componentes essenciais à formação crítica do cidadão e do 

futuro profissional, na busca da articulação entre o real e o desejável.  
 

 

4.3 Estatuto do IFES – NOV.2010 

 

O documento apresenta: 
 

 Natureza e das finalidades da Instituição; 

 Princípios, das finalidades e características e dos objetivos; 

 Organização administrativa e estrutura organizacional; 

 Atribuições e composição dos órgãos colegiados; 

 Regime acadêmico (ensino, extensão, pesquisa e pós-graduação); 

 Comunidades acadêmica e discente;  

 Corpo docente; 

 Corpo técnico-administrativo; 

 Regime disciplinar 

 Disposições gerais  
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 O Estatuto servirá de base para as etapas de definição dos referenciais estratégicos do 

planejamento, bem como para o desdobramento da estratégia a partir da organização administrativa e 

estrutura organizacional. 

 

4.4 Manual de Indicadores – Rede Federal EPCT – FEV. 2012 

 

O documento apresenta: 

 Conjunto de indicadores da Rede Federal. 

 

 É importante também considerar as diretrizes de definição e monitoramento dos indicadores 

sugeridos pelo TCU por meio de acórdãos e suas obrigatoriedades, conforme exemplos citados abaixo: 

 

 Relação candidato por vaga; 

 Relação ingressos por aluno; 

 Relação concluintes por aluno; 

 Índice de eficiência acadêmica de concluintes; 

 Índice de retenção do fluxo escolar; 

 Relação de alunos por docente em tempo integral; 

 Índice de titulação do corpo docente; 

 Gastos correntes por aluno; 

 Percentual de gastos com pessoal; 

 Percentual de gastos com outros custeios; 

 Percentual de gastos com investimentos; e 

 Número de alunos classificados por renda per capita familiar. 

 

 Para a elaboração dos indicadores de desempenho institucional do PDI, é importante considerar 

a cadeia de valor da rede federal de indicadores, bem como os indicadores acadêmicos de gestão, 

conforme citados a seguir: 
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Figura 03 – Cadeia de Valor da Rede Federal 

 
 

É importante mencionar que o manual de indicadores foi elaborado de acordo com as 

orientações do documento: Métodos de Cálculo para os Indicadores de Gestão da Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica – EPT determinados no Acórdão 2.267/2005-TCU.  

 

Portanto esse documento subsidiará a construção do painel de gestão, formado por indicadores 

de desempenho da Instituição e metas institucionais.  

 

 

4.5 Plano de Gestão e Logística Sustentável – SET. 2013 

O documento apresenta: 

 As práticas de sustentabilidade e racionalização de gastos e processos, em um esforço 

inicial de sistematização, respeitando as particularidades de cada campus. 

 

No que diz respeito às ações e iniciativas do Plano de Logística Sustentável, é importante 

mencionar que as mesmas estão estruturadas por meio de planos de ação contendo informações 

importantes para o seu devido controle e monitoramento, tais como: detalhamento das atividades, 

prazos, responsáveis e metas. Percebe-se ainda, que o Plano é composto por uma metodologia de 
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acompanhamento e a mesma encontra-se com seus processos modelados, facilitando o seu 

entendimento e subsidiando de forma objetiva a construção do novo PDI 2014-2018. 

 

O Plano de Gestão e Logística Sustentável foi elaborado pelas regras da Instrução Normativa      

n° 10 de 12 de novembro de 2012, baseada no art. 16, do Decreto n° 7.746, de junho de 2012. Esse 

documento também passou por análise da consultoria. 

 

Desta forma, o plano de gestão e logística sustentável poderá contribuir de forma efetiva como 

um eixo transversal para definição do portfólio de projetos do Ifes.  

 

4.6 Plano de Desenvolvimento Espirito Santo 2025 – JUN. 2006 

O documento apresenta a consolidação de um conjunto de grandes escolhas que orientarão a 

construção do futuro do Espírito Santo em um horizonte de longo prazo (2025), sujeita às incertezas 

inerentes a um processo de mudança.  

 Diagrama de construção do plano de desenvolvimento do Espirito Santo; 

 Cenários do Ambiente Externo; 

 Quadro comparativo 2025 – Quantitativo e Qualitativo;  

 Visão de Futuro para o Espirito Santo 2006-2025; 

 Condicionantes Exógenos à Visão de Futuro 

 A construção do futuro - Estratégia de Desenvolvimento do Espirito Santo.  

 Grupos de Projetos para o desenvolvimento do Estado do Espirito Santo 

 Projetos Estruturantes 

 

O plano de Desenvolvimento Espirito Santo 2025 terá grande contribuição na execução do 

Projeto de construção do novo PDI do IFES, principalmente se tratando do Produto 6 – Cenários, pois, 

essas informações demonstram claramente os cenários propostos para vários temas, inclusive, os de 

Educação e Ensino. 
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4.7 Relatórios CPA – 2011/2012 

O documento apresenta: 

Pesquisa com servidores e discentes de cada campus, levando-se em consideração 10 

dimensões: 

 Dimensão 1: Planejamento institucional  

 Dimensão 2: Ensino, pesquisa e extensão  

 Dimensão 3: Responsabilidade social  

 Dimensão 4: Comunicação interna e externa  

 Dimensão 5: Gestão de pessoas  

 Dimensão 6: Organização e gestão institucional  

 Dimensão 7: Infraestrutura física  

 Dimensão 8: Planejamento e avaliação institucional  

 Dimensão 9: Atendimento ao corpo discente 

 Dimensão10: Gestão Financeira  

 

As nomenclaturas dessas dimensões estão diretamente vinculadas a construção do novo PDI 

2014-2018, ou seja, essas informações são importantíssimas por exemplo na concepção do Mapa 

Estratégico a ser definido, conforme produto 5 apresentada na EAP do Projeto e para o produto 

Pesquisa de Clima Organizacional. 

 

4.8 Relatórios de Gestão - 2011/2012 

O documento apresenta: 

 Indicadores de desempenho;  

 Atividades, programas e projetos desenvolvidos;  

 Dados estatísticos ligados ao IFES (ensino, infraestrutura, tecnologia, etc.); entre outros.  

 

 O item nove do relatório - INDICADORES INSTITUCIONAIS – Desempenho Operacional traz 

informações essenciais para subsidiar o desenvolvimento do produto 5 do Projeto – Painel de 

Indicadores, conforme demonstrado na EAP. Isso se dá devido à completude das informações ali 

contidas, como: o nome dos indicadores, a descrição do indicador, a formula de cálculo, a linha de base 
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ou serie histórica e demais atributos que facilitarão na definição dos indicadores de desempenho do 

IFES para os próximos anos.  

 

 Com relação às iniciativas/ações demonstradas no relatório de gestão, será importante fazer 

uma análise comparativa e conclusiva das mesmas, pois, trata-se de muitas iniciativas que podem ter ou 

não gerado resultados para o IFES. No momento da definição dos projetos estratégicos do novo PDI 

(produto 5 do projeto) da instituição, é relevante analisar o grau de implementação dessas iniciativas, e 

assim, consequentemente, entender de fato quais seriam as necessidades atuais do IFES no caso de 

projetos a serem desenvolvidos para os próximos anos.  

 

4.9 Seminários Regionais de Gestão Institucional - 2013 

 

O documento apresenta: 

 Avaliação situacional da gestão.  

 

Após análise do documento, a GDconsult entendeu que esse documento nos traz informações 

atualizadas referentes aos problemas de gestão da instituição, contribuindo de forma efetiva para a 

etapa de análise de Swot que será realizada durante a execução do Projeto de Planejamento 

Estratégico, prevista para novembro de 2013. 

 

 

4.10 Acordo de Metas e Compromisso firmado entre o MEC e o IFES – JUN 2010 

 

O documento apresenta: 

 Conjunto de metas e compromissos a serem cumpridos até o ano de 2013 e projeção de 

manutenção ou ampliação nos anos seguintes, tomando como marco de médio prazo o 

ano de 2016 e longo prazo o ano de 2022.  

 

As informações deste documento poderão contribuir para a proposta do Portfólio de Projetos, 

porém é importante salientar que para que isso aconteça será necessário reduzir a distância que existe 

entre o planejamento estruturado e as ações que são executadas, segundo Kaplan e Norton a 

ferramenta BSC possibilita o alinhamento “DA ESTRATÉGIA À AÇÃO”, reduzindo a taxa de insucesso dos 
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planejamentos estratégicos que são elaborados no modelo tradicional, onde o maior problema não 

consiste na estruturação do planejamento, mas sim em sua execução. 

 

4.11 Indicadores Sociais do Espirito Santo - 2012 

O documento apresenta: 

 A publicação dos indicadores sociais do Espirito Santo pretende evidenciar a evolução 

socioeconômica capixaba no período de 2001 a 2011. São abordados as áreas de 

demografia, educação, saúde e mercado de trabalho, além de tratar de arranjos 

familiares, situação dos domicílios e concentração de renda e pobreza. Busca ainda situar 

o Espirito Santo no contexto das transformações socioeconômicas ocorridas no Brasil e na 

região Sudeste no período correspondente. 

 

Os Indicadores Sociais do Espirito Santo proporcionará grande contribuição na execução do 

Projeto de construção do novo PDI do IFES, principalmente se tratando do Produto 6 – Cenários, pois, 

essas informações demonstram claramente indicadores sociais propostos para vários temas, inclusive, o 

de Educação. 
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5. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

Nesta etapa de Revisão Documental do IFES, concluímos que o processo de estruturação do PDI 

anterior apresenta consistência, porém grau de maturidade considerado inicial no quesito de 

metodologia orientada por resultados para as organizações públicas. Apesar disso, ressaltamos que 

existe a consciência dos servidores e principalmente da equipe de desenvolvimento e Reitoria sobre a 

necessidade de estruturar um PDI para o horizonte de 2014-2018 com consistência nas propostas 

apresentadas, a partir de um processo de construção coletiva e estruturação de desafios estratégicos 

capazes de colocar o Instituto Federal do Espirito Santo em outro patamar de referência perante a 

sociedade e comunidade regional.  

 

Durante a revisão documental, foi possível identificar que existem alguns pontos prioritários para 

iniciar a estruturação do novo PDI, aproveitando algumas sugestões existentes no PDI atual o que de 

certa forma é um fator muito positivo, pois não se trata de iniciar um processo do ponto zero, mas sim 

uma evolução e aperfeiçoamento contínuo na proposta de atuação, o que é justamente o foco do 

processo de qualquer planejamento na etapa de revisão das propostas em consonância com o cenário e 

realidade atual, com revisão das prioridades e estratégias. 

 

O processo de revisão documental possibilitou a análise das informações produzidas e resultados 

alcançados anteriormente que servirão como subsídio para à implantação do PDI 2014-2018. É 

importante salientar que ainda será necessária maior coesão entre os objetivos, indicadores, metas 

estratégicas e as ações propostas. Acreditamos que esse será um dos diferenciais para essa nova 

proposta de atuação do IFES. 

 

Destacamos alguns pontos relevantes e estratégicos para o sucesso do processo: 

 

 Sensibilização e envolvimento dos Diretores dos Campi, Comunidade e Servidores; 

 Participação ativa da Área de Comunicação do IFES para facilitar a comunicação interna 

que é fator chave nesse processo; 
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 Organização da agenda para garantir a participação da liderança e atores envolvidos nas 

oficinas de estruturação do novo PDI; 

 Envolvimento direto da Reitoria para patrocinar e apoiar o processo de estruturação do 

novo PDI; 

 Ter representantes nas oficinas de estruturação do PDI com poder de decisão, com visão 

sistêmica; 

 Trabalhar internamente os conceitos de PDI, planejamento estratégico, ações e metas, 

esses conceitos acabam sendo confundidos e isso prejudica o processo; 

 Selecionar de acordo com o perfil adequado a equipe técnica que participará diretamente 

do processo de construção proposto nas oficinas da consultoria; 

 Ter continuidade na participação dos atores envolvidos, não adianta ter públicos 

diferentes em cada oficina de planejamento, pois isso prejudicaria a continuidade e 

alinhamento das propostas existentes; 

 Estruturar um modelo de gestão para o IFES é fator preponderante para o sucesso da 

implementação do planejamento que será proposto; 

 

Além disso, todos os envolvidos precisam entender que qualquer processo de planejamento é 

contínuo e deve ser revisto e monitorado constantemente, ou seja, deve ser gerenciado para que as 

decisões sejam respaldadas nos objetivos estratégicos propostos e acompanhar o desempenho 

institucional significa medir, controlar, monitorar, analisar e avaliar antes de tomar qualquer decisão. 
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6. PROJETO EXECUTIVO 

O propósito deste documento é estabelecer o entendimento comum entre as partes 

interessadas no trabalho, em termos de expectativas, objetivos e estratégias de execução. É a base para 

avaliar qualquer alteração de escopo e objetivos, além de análise do impacto das alterações propostas 

nos prazos e custos. O plano é a base para as equipes durante a execução, apoiando as atividades 

relacionadas à análise do desempenho do projeto. 

 

O projeto para elaboração do PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO IFES trata da modernização da 

gestão do IFES , a partir da disseminação de métodos, instrumentos, ferramentas e melhores práticas 

em gestão de projetos, compartilhamento de resultados, interoperabilidade de linguagens, 

racionalização de recursos, cultura voltada ao alcance de resultados e à prestação de contas. De forma 

mais específica, esperam-se os seguintes resultados com a implantação do Modelo de Gestão 

Estratégica:  

 Sistematização do processo decisório: definição de um processo formal de tomada de decisões 

sobre objetivos, metas e projetos estratégicos da organização. A partir da construção e 

implantação do Modelo de Gestão Estratégica, pretende-se que a organização desenvolva e 

fortaleça as atividades de monitoramento, análise e avaliação da estratégia; 

 Maior capacidade de planejamento e alcance de resultados: com a implantação do 

planejamento estratégico, pretende-se ampliar a geração de resultados da organização que 

serão obtidos por meio dos projetos estratégicos e mensurados pelo painel de gestão (BSC); 

 Decisões baseadas na corporação como um todo: desenvolver a capacidade da organização em 

gerir um portfólio de projetos baseado nos objetivos estratégicos e não nas necessidades 

setoriais de seus departamentos; 

 Melhor capacidade de planejamento e alocação de recursos: fortalecer a gestão de projetos e 

processos como forma de alcance de resultados e orientação orçamentária; 

 Acesso mais rápido a informação de maior qualidade: com a implantação do BSC serão 

disponibilizadas informações de forma tempestiva para a tomada de decisões na organização; 

 Aumento da eficácia e eficiência da organização: a gestão por projetos e processos permite 

focalizar a entrega de produtos e a organização real e adequada dos recursos necessários para a 

sua execução; 
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 Priorização mais realista do trabalho: ter foco estratégico significa melhorar a capacidade de 

escolha e priorização dos temas que realmente impulsionam a organização para o alcance dos 

objetivos e resultados almejados. 

 

6.1 Metodologia de gestão estratégica & comunicação 

6.1.1 Princípios 

A tendência de modernização das organizações pode ser associada às pressões, econômicas, 

sociais e ambientais, que as forçam a se ajustarem quanto à transparência de suas ações e à geração de 

seus resultados junto aos usuários e aos cidadãos. Cada vez mais é latente a percepção do vácuo entre 

as demandas da sociedade e os resultados que as corporações podem oferecer. Não somente, mas é 

possível relacionar este desequilíbrio a práticas de gestão inadequadas, cultura organizacional resistente 

a mudanças e adaptações e a comunicação institucional de baixa qualidade. 

 

Por outro lado, são muitos os modelos, ferramentas e metodologias que visam mitigar os 

problemas discutidos anteriormente. Grande parte desses mecanismos propõe formas robustas de 

planejamento e organização funcional, mas que, na maioria dos casos, deixam a desejar na implantação. 

Em que pese o imediatismo da geração de resultados e a grande resistência a mudanças das 

organizações, muitas metodologias vem se desgastando no ambiente corporativo por demandarem um 

grande esforço inicial de elaboração e necessitar de um grande período para isso. A morosidade na 

entrega de resultados palpáveis leva, inevitavelmente, a descrença e abando desses modelos, fazendo 

com que muitas organizações possuam bons planejamentos que nunca foram executados. Dado a este 

fato, pode-se propor um dilema: como simplificar os modelos de gestão e planejamento institucional 

considerando alto nível de complexidade das organizações e os grandes desafios que elas enfrentam? 

Em verdade, o desenvolvimento desta competência sofre, a cada dia, transformações e são gerados 

aprendizados que torna vivo este conteúdo. 

 

A metodologia de gestão estratégia associada à comunicação busca reunir as virtudes de quatro 

grandes abordagens de gestão: o Planejamento Estratégico Organizacional; BSC – Balanced Scorecard; 

BPM – Business Process Management e PMI – Project Management Institute. A mesma busca impactar o 

ambiente gerencial da organização focalizando os seguintes princípios: 
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 TRANSFORMAÇÃO: um modelo de gestão pode ser encarado como uma nova forma de enxergar 

e dirigir uma determinada organização. Realizar gestão estratégica é, em muitos casos, escolher 

a mudança, buscar em curto prazo a desacomodação das pessoas. O que se pretende é 

transformar a forma de pensar das pessoas e os processos de tomada de decisões da 

organização. 

 RESULTADOS: a organização e as pessoas devem restringir a atenção aos processos e atividades 

e focar nos resultados. Em outras palavras, a atenção deve estar na entrega de resultados que 

atendam aos anseios e expectativas dos beneficiários da organização. 

 COMUNICAÇÃO: a comunicação é peça fundamental para a transformação e para integração das 

pessoas. Ela deve ser encarada não como processo auxiliar da gestão, mas sim como um fator 

promotor da mudança. A informação certa deve estar no momento e local correto para que a 

gestão seja efetiva. 

 LIDERANÇA: todo o processo de mudança deve estar ancorado numa liderança forte. 

Normalmente protagonizada pela alta gerência, a liderança deve administrar ansiedades, 

descrenças e conflitos e conduzir a organização ao futuro desejado. 

 HUMANIZAÇÃO: a humanização propõe respeitar o trabalhador enquanto indivíduo; significa 

enxergá-lo em seus objetivos pessoais, pensamentos e inquietudes. A pessoa deve ser entendida 

na sua totalidade e observada além dos aspectos corporativos.  O comportamento ético deve ser 

o princípio de vida da organização, uma vez que ser ético é preocupar-se com a felicidade 

pessoal e coletiva. 

 ALINHAMENTO: uma das premissas para o equilíbrio é o alinhamento. No ambiente corporativo, 

trata-se de coordenar as pessoas e partes interessadas na organização com a capacitação de 

novos multiplicadores e definir diretrizes que visem assegurar que o painel estratégico seja 

implantado e utilizado de forma consistente. 

 RESPONSABILIZAÇÃO: a responsabilização deve ser entendida como uma responsabilidade 

coletiva de participação e apoio ao processo de gestão e aprendizagem desenvolvida 

simultaneamente por todas as partes envolvidas. 
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6.1.2 Ciclo de gestão estratégica 

A metodologia propõe uma abordagem cíclica do processo de gestão estratégica. Isso significa, 

que as atividades de gestão podem ser entendidas como ondas que se repetem a cada novo ciclo de 

gestão. É importante destacar, que a frequência com a qual ele ocorre deve ser diretamente 

proporcional a intensidade na qual ocorrem as alternâncias políticas na organização. A estratégia deve 

estar na pauta de discussão de quem lidera a organização e não apenas ser lembrada no início de uma 

nova gestão. A intenção é tornar os instrumentos gerenciais um marco na continuidade de propostas 

relevantes para a organização em gestões subsequentes. 

O ciclo de gestão constitui-se num conjunto de etapas que podem ser entendidas como 

macroprocessos que reúnem diversas outras atividades em seu contexto. Essas etapas, ilustradas na 

Figura 01, são descritas a seguir: 

 Definição da estratégia: fase inicial na qual são elaborados os principais referenciais 

estratégicos: missão, valores, visão de futuro, mapa estratégico, painel de indicadores, metas 

institucionais e alinhamento das intervenções. 

 Alinhamento da organização: organizar internamente o ambiente para que facilite a 

implantação da estratégia, ou seja, envolve três pontos fundamentais: estruturação 

organizacional, escritório de projetos / processos e comunicação estratégica; 

 Implantação da estratégia: trata-se da ação, do momento de agir e caminhar em direção da 

estratégia. Três aspectos marcam claramente esta etapa, são eles: desdobramento da estratégia, 

alinhamento das equipes, assessoria aos processos de gestão e sistema de gestão estratégica; 

  Monitoramento e avaliação: significa mensurar, analisar e promover modificações necessárias 

em função das avaliações que são feitas periodicamente na estratégia. É preciso manter 

sincronizado a estratégia e o que é pauta o dia a dia da organização; 

 Comunicação & aprendizado: a comunicação é o coração da estratégia e deve ser desenvolvida 

tanto internamente quanto externamente, em função da divulgação dos avanços gerenciais e 

dos resultados alcançados. Destaca-se ainda que o modelo de gestão estratégica pressupõe a 

visão da gestão como um processo contínuo de aprendizado. O desenvolvimento da organização 

e das pessoas é um dos resultados perseguidos pela metodologia. 
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Figura 01 – Ciclo de gestão estratégica. 
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7. ESTRUTURAÇÃO DO PROJETO 

 

7.1 Escopo do projeto 

O escopo do projeto define e clarifica o trabalho a ser desenvolvido, evidenciando os produtos a 

serem entregues e os parâmetros que qualificam cada um deles. Dois elementos são usados para 

cumprir esse papel: a Estrutura Analítica do Projeto (EAP) e o escopo do produto.  

 

7.1.1 Estrutura Analítica do Projeto (EAP) 

Os produtos correspondem às entregas que serão feitas com vistas à consolidação do trabalho. 

Em outras palavras, o somatório dos produtos corresponde ao escopo do projeto de ELABORAÇÃO DO 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO IFES. A Figura 02 apresenta um diagrama que expõe os produtos 

contidos no objeto de trabalho desta proposta.  

 

Figura 02 – Estrutura Analítica do Projeto. 

7.1.2 Detalhamento do escopo dos produtos 

A EAP é uma ferramenta de comunicação que expõe, de forma sintética e direta, as principais 

entregas do projeto. Entretanto, para tornar clara sua compreensão é necessário um maior 
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detalhamento. Definir escopo dos produtos corresponde à tradução dos requisitos funcionais dos 

produtos (clientes e beneficiários) em atributos mensuráveis. Assim, para cada entrega da EAP devem 

ser especificados os requisitos técnicos. Esses requisitos formam os parâmetros de qualidade que 

traduzem as expectativas dos clientes. A esse conjunto de elementos denomina-se escopo do produto. 

Na sequência será apresentado o detalhamento de cada produto descrito na EAP. 

 

7.1.3 Produto 01 

Plano de Trabalho, contendo matriz referencial hierarquizada com etapas e itens do PE, estudo 

detalhado dos documentos institucionais e da legislação vigente, cronograma detalhado das atividades 

previstas, respeitando os marcos previstos no Projeto Básico. Deverá também ser entregue a 

metodologia para seminários presenciais e encontros regionais, bem como o documento contendo a 

metodologia de acompanhamento a ser utilizada para controle do desenvolvimento do trabalho. 

O produto 01, descrito no edital, é compreendido neste proposta dos seguintes pontos ou 

subprodutos: 

7.1.3.1 PROJETO EXECUTIVO 

Trata-se de um documento que estabelece de forma detalhada as atividades, prazos e 

responsáveis do projeto de elaboração do planejamento estratégico do IFES. Esse documento deverá ser 

produzido pela consultoria e aprovado pelo Grupo Executivo do Projeto, de acordo com as áreas de 

gerenciamento de projetos do PMBOK. Destaca-se que a GDconsult está alinhada as novas orientações 

do PMI, utilizando-se para isso da quinta edição do PMBOK, na qual insere as “partes interessadas” 

como a décima área de conhecimento. 

Partes 
interessadas

 

Figura 03 – Áreas de Conhecimento em Gerenciamento de Projetos – PMBOK 5ª edição. 

 

7.1.3.2 ESTUDO SOBRE DOCUMENTAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO 

Trata-se de uma análise dos principais documentos organizacionais, tais como: Decretos, 

Planejamentos, Regimento, dentre outros. O plano estratégico não deve partir do “zero”, deve-se 
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considerar como insumos os esforços realizados anteriormente. Os principais marcos de monitoramento 

deste produto são: 

 Recebimento dos documentos da organização; 

 Entrega do Produto “Estudo Documental”. 

 

7.1.3.3 METODOLOGIA PARA SEMINÁRIOS 

Definição da estratégia para a realização dos seminários previstos para o trabalho. São sugeridos 

os seguintes pontos para a metodologia: objetivo do seminário, produtos do seminário, público-alvo, 

programação e dinâmicas & atividades. 

 

7.1.3.4 MÉTODO DE GESTÃO DO PROJETO PE-IFES 

Estruturação das atividades de gestão do projeto de elaboração do planejamento estratégico do 

IFES, envolvendo o gerenciamento dos elementos básicos do projeto :escopo, qualidade, tempo e custo. 

Trata-se de um modelo para acompanhamento dos trabalhos envolvendo a contratada e a GDconsult. 

 

7.1.4 Produto 02 

Relatórios com análises e diagnóstico extraído da verificação dos cenários internos e externos 

(análise SWOT) e do levantamento das demandas de gestão das áreas estratégicas. Neste primeiro 

momento, deverá ser realizada uma apresentação junto a equipe de dirigentes do Ifes para fins de 

informação e motivação, também fazem parte deste produto. 

O produto 02, descrito no edital, é compreendido neste proposta dos seguintes pontos ou 

subprodutos: 

7.1.4.1 VISÃO DAS LIDERANÇAS 

Alinhado ao diagnóstico estratégico, deve ser captada a visão das lideranças sobre a organização. 

Para isso, devem ser realizadas entrevistas semiestruturadas com toda a alta administração e líderes 

setoriais com vista a formar, por meio de percepções individuais, um consolidado sobre qual é a 

proposta de futuro para a instituição. Esse instrumento é de grande valia para a formulação da 

estratégia, uma vez que, confrontando com o diagnóstico estratégico, podem-se deduzir bons 

posicionamentos estratégicos. Os principais marcos de monitoramento deste produto são: 

 Validação do questionário de entrevista; 

 Realização das entrevistas; 
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 Entrega do Produto “Visão Estratégica das Lideranças”. 

 

7.1.4.2 ANÁLISE ESTRATÉGICA (SWOT) 

Em Planejamento Estratégico, a análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and 

Threats, em português - Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças) é uma maneira bastante 

eficiente de identificar os pontos fortes e fracos de uma organização, bem como examinar as 

oportunidades e as ameaças que poderão ser enfrentadas no seu ambiente de atuação. A Matriz SWOT 

é uma ferramenta utilizada para fazer análise de cenário, sendo usada como base para gestão e 

planejamento estratégico de uma organização, mas podendo, devido a sua simplicidade, ser utilizada 

para qualquer tipo de análise de cenário. O diagnóstico estratégico evolve conhecer os fatores positivos 

e negativos dos ambientes interno e externo. Além disso, deve-se analisar: 

 Capacidade ofensiva da organização: forma pela qual a organização usa suas forças aproveita as 

oportunidades do ambiente externo; 

 Capacidade defensiva da organização: percepção de como as forças da organização são capazes 

de mitigar as ameaças à instituição vindas do ambiente externo; 

 Debilidade ofensiva: destaca a insuficiência de elementos internos que possibilitem aproveitar 

as oportunidades do ambiente externo; 

 Vulnerabilidade: indica como as fraquezas tornam a organização potencializam a ação das 

ameaças do ambiente externo. 

A análise estratégica deve atender aos seguintes requisitos: a análise SWOT deverá considerar 

como insumos os resultados da revisão documental, entrevista com as lideranças e pesquisa com 

servidores. Esses resultados deverão compor a matriz de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. 

Os principais marcos de monitoramento deste produto são: 

 Preparação da Oficina: SWOT; 

 Oficina: SWOT; 

 Entrega do Produto “Análise Estratégica”. 

 

7.1.4.3 MODELO INSTITUCIONAL 

Trata-se da tradução da situação atual da organização estruturando os principais elemento de 

seu negócio, ou seja, possibilita a visão integrada os seguintes pontos: 1. Segmentação do público-alvo; 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Gest%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Planejamento_estrat%C3%A9gico
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2. Proposta de valor; 3. Canais; 4. Relacionamento público-alvo; 5. Fontes de receita; 6. Atividades 

chave; 7. Estrutura de custos; 8. Recursos principais; 9. Parceiros principais. 

9. Parceiros
Principais  

6. Atividades 
Chave 

8. Recursos
Principais 

2. Proposta de
valor

4. Relacionamento 
Público-alvo

3. Canais

1. Segmentação
Público-alvo

7. Estrutura de
Custos

5. Fontes de
Receita 

Para quem estamos criando valor?
Quais são nossos públicos-alvo mais 

importantes?

Que valor entregamos ao público-alvo?
Qual problema estamos tentando resolver?

Que necessidades estamos satisfazendo?
Que conjunto de produtos e serviços 

estamos oferecendo para cada segmento 
do público-alvo?

Tipos de propostas de valor:
 Novidade;
 Desempenho;
 Personalização;
 Design;
 Marca/status;
 Preço;
 Redução de custos;
 Redução de riscos;
 Acessibilidade;
 Conveniência / usabilidade;
  Fazendo o que deve ser feito .

1.Conhecimento: como aumentamos o 
conhecimento sobre nossos produtos e 

serviços?
2.Avaliação: como ajudamos nosso público-

alvo a avaliar a proposta de valor da 
organização?

3.Aquisição: como permitimos ao público-
alvo adquirir nossos produtos e serviços?

4.Entrega: como entregamos uma proposta 
de valor ao público-alvo?

5.Assessoria: como fornecemos assessoria 
após a entrega ao nosso público-alvo?

Que tipo relacionamento cada um dos 
nossos segmentos de público-alvo espera 

que estabeleçamos com eles?
Tipos de relacionamentos:
 Assistência pessoal;
 Assistência pessoal dedicada;
 Self-service;
 Serviços automatizados;
 Comunidades;
 Cocriação.

Quais são as fontes de receitas que viabilizam nossa instituição?
Quanto cada fonte de receita contribui para o total da receita?

Que recursos principais nossa proposta de valor requer? Nossos canais de distribuição? Relacionamento com 
público-alvo? Fontes de receita? Atividades chave? 

Que atividades-chave nossa proposta de 
valor requer? Nossos canais de 

distribuição? Relacionamento com público-
alvo? Fontes de receita? 

Tipos de atividades:
 Finalísticas;
 Suporte;
 Gerenciais.

Quem são nossos principais parceiros? 
Quem são nossos fornecedores principais? 

Que recursos principais estamos 
adquirindo dos parceiros? Que atividades-

chave os parceiros executam?

Quais são os custos mais importantes em 
nosso modelo institucional? Que recursos 

principais são os mais caros? Quais 
atividades-chave são mais caras?

 

Figura 04 – modelo instituional. 

 

7.1.5 Produto 03 

7.1.5.1 PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL  

Trata-se de uma pesquisa realizada via web sobre pontos críticos relacionados a satisfação dos 

funcionários, percepção dos funcionários da organização e identificação da cultura organizacional. A 

pesquisa com os servidores deve atender aos seguintes requisitos: 

 Abrangência da Pesquisa de Clima definida pela contratante; 

 Aplicação da Pesquisa de Clima Organizacional estratificada no Ifes, com metodologia 

estatisticamente confiável e previamente aprovada pela instituição; 

  Disponibilização dos dados da Pesquisa de Clima Organizacional para consultas posteriores; 

  Geração e disponibilização de Relatórios Estatísticos e Qualitativos, seus resultados e 

interpretação dos mesmos para o corpo de gestores, com sugestões de melhorias. 
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Os principais marcos de monitoramento deste produto são: 

 Validação do questionário de pesquisa; 

 Recebimento das respostas à pesquisa; 

 Entrega do Produto “Pesquisa de Clima”. 

 

7.1.6 Produto 04 

As equipes multidisciplinares dos Campi e Reitoria deverão ser formadas para a condução do 

planejamento dos setores. As capacitações abrangerão todos os 20 (vinte) campi do IFES e ocorrerão em 

4 (quatro) campi de municípios a definir pela CONTRATANTE, com objetivo de minimizar os 

deslocamentos dos participantes. Cada capacitação terá a carga horária de 16 (dezesseis) horas e o 

público total de capacitados será 200 (duzentos) pessoas distribuídas pelas quatro unidades. Neste item, 

será obrigatório a apresentação das ações a serem desempenhadas no Ifes além dos indicadores de 

análise com a sua metodologia de acompanhamento. Tal produto, deverá ser apresentado por áreas 

estratégicas correlacionadas com as necessidades dos Campi. 

O produto 04, descrito no edital, é compreendido neste proposta dos seguintes pontos ou 

subprodutos: 

7.1.6.1 CAPACITAÇÃO 01 

Trata-se da capacitação de 50 pessoas representantes dos campi do IFES com local e datas 

definidas pela contratante em parceria a GDconsult. 

 

7.1.6.2 CAPACITAÇÃO 02 

Trata-se da capacitação de 50 pessoas representantes dos campi do IFES com local e datas 

definidas pela contratante em parceria a GDconsult. 

 

7.1.6.3 CAPACITAÇÃO 03 

Trata-se da capacitação de 50 pessoas representantes dos campi do IFES com local e datas 

definidas pela contratante em parceria a GDconsult. 

 

7.1.6.4 CAPACITAÇÃO 04 

Trata-se da capacitação de 50 pessoas representantes dos campi do IFES com local e datas 

definidas pela contratante em parceria a GDconsult. 
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7.1.7 Produto 05 

Consolidação das estratégias, programas e linhas de atuação construídas nas reuniões setoriais 

de consulta. Os dirigentes da instituição deverão ser capacitados para o acompanhamento e execução 

do planejamento, além de aprovar o planejamento proposto. O PE deverá descrever a forma de 

monitoramento e avaliação dos programas e ações propostas, com a identificação dos setores 

responsáveis, definição dos procedimentos padronizados de coleta da informação e de tratamento dos 

resultados. Deverá prever também a forma de acompanhamento e avaliação dos resultados a partir dos 

indicadores definidos nos procedimentos de criação dos programas. A avaliação deverá ser sistemática e 

conter abordagem quanto à concepção, implementação e resultados dos programas e ações do PE. 

O produto 05, descrito no edital, é compreendido neste proposta dos seguintes pontos ou 

subprodutos: 

7.1.7.1 MAPA ESTRATÉGICO 

O mapa estratégico é formado por um conjunto de objetivos que formam os propósitos maiores 

da organização. Representam conquistas que devem ser perseguidas para a consecução da visão de 

futuro e cumprimento da missão. O mapa estratégico é uma ferramenta de comunicação poderosa que 

permite relacionar e integrar os objetivos estratégicos de forma a traduzir claramente a estratégia da 

organização. Ele forma a alma do planejamento e ajuda a consolidar e gerir a estratégia, evidenciando a 

forma de intervenção sobre a realizada. O Mapa Estratégico da organização deverá ser validado em uma 

oficina de planejamento com a participação obrigatória das lideranças. Os principais marcos de 

monitoramento deste produto são: 

 Criação de proposta de Mapa Estratégico; 

 Reunião Técnica: Validação Mapa Estratégico preliminar; 

 Validação do Mapa Estratégico com a Liderança; 

 Preparação da Oficina: Mapa Estratégico; 

 Oficina: Mapa Estratégico; 

 Entrega do Produto “Mapa Estratégico”. 

 

7.1.7.2 DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Documento que detalha e clarifica os objetivos estratégicos definidos no mapa estratégico. 

Todos os objetivos estratégicos deverão ter uma descrição que explique o teor do objetivo elucidando 

seu propósito. Não se trata de um detalhamento dos meios para alcance do objetivo (como?), mas de 
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uma melhor definição do seu conceito, sua essência. Os textos descritivos devem ser sucintos não 

passando de um parágrafo. Os principais marcos de monitoramento deste produto são: 

 Reunião Técnica: Descrição dos Objetivos Estratégicos; 

 Validação dos textos produzidos pelos autores; 

 Entrega do Produto “Descrição dos Objetivos Estratégicos”. 

 

7.1.7.3 PAINEL DE INDICADORES 

Matriz formada por um conjunto de indicadores que traduzem de forma numérica os objetivos 

estratégicos. A quantidade de indicadores deverá obedecer a relação de 1,5 indicadores por objetivo 

estratégico existente no Mapa da ORGANIZAÇÃO, aproximadamente. Os indicadores deverão ser 

estruturados com base nos seguintes elementos: título do indicador; descrição do indicador; fórmula de 

cálculo do indicador; polaridade do indicador; fonte de dados do indicador; responsável pelo indicador; 

e linha de base do indicador. O Painel de Indicadores deverá ser validado em uma oficina de 

planejamento com a participação das lideranças. 

NOTA: O Programa Nacional de Gestão Pública – GESPÚBLICA, instituído pelo Decreto 5.378/2005, é 

uma iniciativa que busca o fortalecimento da capacidade de geração de resultados de órgãos e 

entidades da administração pública. Focada em resultados para o cidadão, a principal ação do 

GESPÚBLICA é o desenvolvimento de um Modelo de Excelência em Gestão Pública baseada na 

capacitação dos servidores e na realização de ciclos contínuos de avaliação. Com o intuito de integrar os 

princípios e ferramentas do GESPÚBLICA ao processo de gestão estratégica com base no BSC, sugere-se 

a adoção da pontuação do GESPÚBLICA como um dos indicadores do painel de gestão estratégica da 

organização. Isso trará para a pauta estratégica da instituição a discussão sobre a excelência na gestão e 

na prestação de seus serviços. Outro destaque, é que para ser efetivo, sugere-se a introdução do Projeto 

GESPÚBLICA no portfólio de projetos estratégicos da organização. A intenção de garantir recursos não 

apenas para o processo de avaliação do indicador, mas principalmente para as ações de melhoria dos 

processos da organização. 

Os principais marcos de monitoramento deste produto são: 

 Levantamento dos indicadores existentes na organização; 

 Proposta de painel de indicadores; 

 Oficina: Construção dos indicadores; 

 Preparação da Oficina: Validação do Painel de Indicadores; 
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 Oficina: Validação dos indicadores.  

 

7.1.7.4 METAS ESTRATÉGICAS 

Enquanto os indicadores buscam traduzir a evolução no alcance de cada objetivo estratégico, as 

metas estabelecem o nível desejado de cada indicador quando do alcance dos resultados finais. Para 

todo indicador deverá ser estipulado um nível desejado (meta) para o horizonte de planejamento. As 

metas deverão ser elaboradas considerando fatores de contexto e a linha de base (quanto houver). As 

metas da organização deverão ser validadas em uma oficina de planejamento com a participação das 

lideranças. Os principais marcos de monitoramento deste produto são: 

 Reunião Técnica: proposta de metas; 

 Oficina: Validação das metas; 

 Entrega do Produto “Metas Estratégicas”. 

 

7.1.7.5 PROGRAMAS & PROJETOS 

De forma a impactar diretamente os objetivos estratégicos, são desenvolvidos projetos capazes 

de mobilizar a organização para o alcance de seus resultados. Os projetos estratégicos são iniciativas 

temporárias de grande magnitude que contribuem diretamente com um ou mais objetivos estratégicos. 

Trata-se, portanto, de um conjunto de projetos com alto grau de contribuição para a estratégia. Para a 

definição do portfólio deverão ser consideradas as seguintes atividades: elaboração de uma lista 

preliminar de projetos com o título do projeto, produto principal e subprodutos; realizar a classificação 

dos projetos quanto a intensidade de gestão (baixa, moderada e alta); verificar o alinhamento dos 

projetos aos objetivos estratégicos; selecionar os projetos estratégicos; realizar a programação 

estratégica dos projetos; elaborar o termo de abertura de cada projeto. O Portfólio de Projetos da 

ORGANIZAÇÃO deverá ser validado em uma oficina de planejamento com a participação das lideranças. 

Os principais marcos de monitoramento deste produto são: 

 Reunião Técnica: seleção de público-alvo para a oficina; 

 Oficina: Ideias de projetos; 

 Elaboração Ficha de Projetos; 

 Reunião Técnica: formação Portfólio de Projetos; 

 Oficina: Portfólio de Projetos; 

 Entrega do Produto “Portfólio de Projetos”. 
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7.1.7.6 MODELO DE GESTÃO ORGANIZACIONAL 

O modelo de gestão estabelece a forma na qual serão tomadas as decisões sobre mudanças e 

atualização do planejamento estratégico. O modelo deverá incluir o processo de gestão estratégica bem 

como as instâncias e atores envolvidos. Além disso, o modelo deverá considerar os atuais processos de 

tomada de decisão do IFES e ser validado em uma oficina de planejamento com a participação das 

lideranças. Os principais marcos de monitoramento deste produto são: 

 Reunião Técnica: seleção de público-alvo para a oficina; 

 Oficina: Proposta de Modelo de Gestão; 

 Oficina: Validação do Modelo de Gestão 

 Entrega do Produto “Modelo de Gestão”. 

 

7.1.7.7 MÉTODO DE GESTÃO DE PROJETOS 

Trata-se do estudo de métodos e ferramentas possíveis a serem utilizados pela organização na 

gestão de seus projetos. Tanto o método quanto a ferramenta de gestão de projetos deverão ser 

customizadas às necessidades dos projetos a serem implantados no IFES. Entendem-se como 

especificações do produto os seguintes itens: 

 Processos ou atividades de gerenciamento de projetos revisadas e ou adaptadas; 

 Construção de um mapa, esquema sumarizado, do método de gestão de projetos redesenhado; 

 Texto do método formatado conforme as necessidades e diretrizes da organização; 

 As possíveis adaptações no método não deverão afetar as funcionalidades e coerência com o 

Sistema de Gestão de Projetos. 

 

7.1.8 Produto 06 

Análises e Cenários: Construção de três cenários distintos a partir do diagnóstico e do PE, 

considerando as estimativas e previsões de crescimento do Estado e do Ifes, a fim de propiciar mais 

subsídios para decisões futuras: um cenário conservador, um cenário tendencial e um cenário desejável. 

Nos cenários, devem ser apresentadas prospecções que considerem como horizonte o ano de 2030. 

O produto 06, descrito no edital, é compreendido neste proposta dos seguintes pontos ou 

subprodutos: 
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7.1.8.1 ANÁLISE DE TENDÊNCIAS 

A partir da identificação de temas estratégicos, deverão ser investigadas as tendências a partir de 

entrevistas, oficinas com especialistas e estudos técnicos na área de interesse. A proposta de apontar 

um conjunto de tendências sobre aspectos relevante do contexto do IFES, e que servirão como base 

para o planejamento estratégico. Cabe ressaltar alguns detalhes sobre a análise de tendências: 

 A análise de tendências é geralmente feita para grandes unidades (ao invés de serviços e/ou 

benefícios únicos), ou para Secretarias, Ministérios, Temáticas Críticas e Estratégicas, Regiões, 

Estados e até Países. Por isso a necessidade da realização da mesma neste projeto; 

 A análise de tendências cria uma visão a longo prazo do futuro e lida com incertezas substanciais 

com influência significativa nas direções ou temas estratégicos; 

 A análise de tendências abre a mente e fornece a chance de descobrir campos de ação que 

poderiam ser ignorados, fornece uma visão geral estruturada sobre possíveis desenvolvimentos 

futuros e suas consequências, assim como planos de ação tangíveis. Dessa forma, produz um 

entendimento compartilhado entre as partes interessadas e gera uma visão conjunta sobre o 

futuro e, assim, unindo forças para determinar a execução. 

 

 

Figura 05 – Modelo de Análise de Tendências 
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NOTA: a construção das tendências para o contexto do IFES será realizado a partir da seleção de temas 

estratégicos (“pilares estratégicos do IFES”) para os quais serão elaboradas questões a serem 

respondidas por especialistas e servidores ou não das instituições. Os respondentes à pesquisa deverão 

ser indicados e mobilizados pelas instituições. Com o escopo sugerido de pesquisa, propõe-se a 

entrevista de especialistas que responderão a questões específicas, com o objetivo de formar um 

entendimento comum das tendências no contexto das instituições. 

 

7.1.8.2 ANÁLISE DE CENÁRIOS 

Quando se fala de estratégia, a inovação é tema central e desafiador de qualquer modelo de 

planejamento. Inovar não e simples, requer tempo, choque de ideias (palpites) e o uso de modelos 

mentais diferentes dos tradicionais, afinal como buscar novos resultados se as ações são sempre as 

mesmas?  

Desenhar uma organização para o futuro com a importância do desafio que nos é apresentado 

(IFES) requer também uma abordagem inovadora que permitam as pessoas se deslocarem para o futuro 

e se posicionar de forma clara sobre aspectos tangíveis. 

O design dos direcionadores estratégicos (tendências) será feito de forma participativa, cocriado 

pelas lideranças e colaboradores das instituições envolvidas (figura06). É preciso reunir e conectar os 

estudos realizados até este momento do trabalho de planejamento estratégico, ou seja, a Situação 

Atual, o Cenário de Atuação e a Análise de Ambiente devem ser expostos e discutidos como peças 

chaves para essa etapa. 

 

O ponto de partida é formado pelo Modelo Institucional Atual, o ambiente externo qual ela está 

inserida (contexto institucional) e as restrições legais e físicas para sua atuação. Com base nesses 

elementos são projetados “futuros” (cenários) a partir de tendências discutidas e analisadas por 

diferentes especialistas. Diversos cenários podem ser construídos com riscos, ganhos e probabilidades 

importantes de serem analisadas. Embora possam ser desenhados vários modelos de negócios futuros, 

a gestão de visões tão dispares podem trazer complicações ao dia a dia das organizações e às 

ferramentas gerenciais. Desta forma, sugere-se a adoção de um cenário de atuação aos invés de vários 

como referência para o planejamento, como por exemplo o que tiver mais chances de ocorrer. Os 

cenários preteridos devem ser monitorados continuamente como ação de respostas a potencias riscos 

institucionais. 
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Figura 06 – Modelo de planejamento estratégico. 

 

O cenário escolhido passa a ser referência para o design da instituição. Ou seja, baseando-se no 

cenário de atuação institucional, qual o grande desafio da instituição? Qual sua visão de futuro? Essa 

resposta faz parte do desenho institucional que é complementado pelo modelo institucional de futuro. 

Utilizando-se da matriz apresentada na figura04, serão criados vários protótipos da organização no 

futuro. Protótipos são representações ainda que “cruas” do modelo institucional para o futuro, são 

bases ativas para discussão e inovação dos valores institucionais. A ideia é materializar uma visão futura 

e abstrata da organização em um conjunto de elementos concretos, gerados a partir do intenso 

confronto e estimulo de ideias entre as lideranças e colaboradores da instituição. Vários protótipos 

serão criados até que se chegue ao consenso sobre os seguintes elementos: segmentação público-alvo, 

proposta de valor, canais, relacionamento público-alvo, fontes de receita, atividades chave, estrutura de 

custos, recursos principais e parceiros principais. 

A partir do design institucional são posicionados os desafios e referenciais estratégicos que 

servirão como base para o Mapa Estratégico. O Balanced Scorecard tem a função de traduzir os desafios 

e esforços institucionais para o alcance do futuro projetado. O Mapa Estratégico materializa a estratégia 

pretendida enquanto que os indicadores contribuem para a tomada de decisão em mais alto nível. As 

entregas ou produtos (esforços) são gerados pelos projetos e processos que devem necessariamente 

estar alinhados com a estratégia. 
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7.1.9 Produto 07 

Divulgação do PE aos servidores do Ifes por meio de quatro eventos de ampla divulgação 

(workshop, apresentação ou similar), a serem realizados nos municípios posteriormente definidos 

conforme proximidade dos Campi. 

O produto 07, descrito no edital, e compreendido neste proposta dos seguintes pontos ou 

subprodutos: 

 

7.1.9.1 SENSIBILIZAÇÃO 

 A etapa de sensibilização tem o objetivo de conscientizar a comunidade interna sobre a 

importância da colaboração, esclarecer quais atividades correspondem à participação dos servidores e 

minimizar possíveis resistências à atuação externa. Para esta etapa, são de responsabilidade da 

CONTRATADA: 

  A programação e realização de palestras presenciais ou workshops, com o objetivo de servir 

como meio de treinamento para novas práticas e incentivo à colaboração, tendo como público-

alvo os servidores de todos os campi, com emissão de certificados; 

  A elaboração de conteúdo para banners, que servirão como identificadores dos espaços em que 

as palestras ou workshops forem realizados pela CONTRATADA em cada campus, e também 

como suportes permanentes para sustentar, entre a comunidade interna, a lembrança diária de 

que embora o conceito de um planejamento estratégico baseie-se em estabilidade, a formulação 

do planejamento exige mudanças; 

  A elaboração de conteúdo para cartazes, com o objetivo de divulgar para a comunidade interna, 

as datas em que os representantes da CONTRATADA estarão em cada um dos campi do Ifes. 

 

7.1.9.2 APRESENTAÇÃO 

 A etapa de apresentação tem o objetivo de produzir uma cartilha que formalize para a 

comunidade do Ifes a metodologia utilizada na elaboração do Planejamento Estratégico, bem como os 

principais tópicos e resultados obtidos com o trabalho da CONTRATADA. Como base para elaboração do 

material disposto no item 4.3.5.1 (projeto básico) deve-se considerar as seguintes especificações: 

a) Especificações da Cartilha: formato aberto 40x20 cm, formato fechado 20x20 cm. 

b) A quantidade de páginas do material especificado no item 4.3.4.1 fica condicionada ao resumo 

dos principais tópicos do relatório de Planejamento Estratégico. 
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EVENTO DE DIVULGAÇÃO DO PE 

 A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pela apresentação dos referidos trabalhos que serão 

realizados em quatro eventos organizados e executados pela CONTRATANTE. 

  

7.1.9.3 EVENTO 1 

Para os servidores dos Campi de Colatina, Itapina, Centro Serrano e Santa Teresa, com o público 

estimado de 460 pessoas. 

 

7.1.9.4 EVENTO 2 

Para os servidores dos Campi de Aracruz, Linhares, Nova Venécia, Montanha, Barra de São 

Francisco e São Mateus, com o público estimado de 400 pessoas. 

 

7.1.9.5 EVENTO 3 

Para os servidores dos Campi de Alegre, Cachoeiro de Itapemirim, Ibatiba, Piúma e Venda Nova 

do Imigrante, com o público estimado de 490 pessoas. 

 

7.1.9.6 EVENTO 4 

Para os servidores dos Campi de Cariacica, Guarapari, Serra, Vitória e Vila Velha, com o público 

estimado de 980 pessoas. 
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8. ORGANIZAÇÃO DAS EQUIPES 

Focalizando a execução do projeto foram organizados os seguintes tipos de equipes de trabalho: 

Roquemar Baldam

Denio Rebello
Roquemar Baldam

Peter Dostler
Bruno Viotti

COMITÊ GESTOR

Bruno Viotti

Roquemar Baldam

Consultor GD

Equipe de 
desenvolvimento

Grupo de 
Validação

Equipes técnicas

Colaboradores da instituição
Líder do projeto instituição
Líder do projeto GD

 
Figura 07 – Modelo de gestão do projeto. 

 

 Comitê Gestor do Projeto: discute assuntos relativos à gestão do contrato, modificações e ajustes 

no mesmo; neste grupo, entende-se que o mesmo será formado por líderes da alta direção do 

IFES, bem como o Gestor/Fiscal do Contrato pelas instituições, líder do projeto GDconsult e a 

liderança da GDconsult. 

 Grupo Executivo: responsável pelo gerenciamento operacional do projeto (contrato) de 

Implantação do Modelo de Gestão Estratégica do IFES; neste grupo, entende-se que o mesmo será 

composto por líderes e gerentes responsáveis pela gestão estratégica das instituições envolvidas, 

bem como um representante da GDconsult. 

 Grupo de Validação: responsável pela validação dos produtos gerados pelo trabalho. Deverá ser 

formado por lideranças da organização; neste grupo, entende-se que o mesmo será formado por 

líderes e colaboradores das instituições, responsáveis pela gestão estratégica e pelo 

desdobramento da mesma nas regionais. 

 Equipe de desenvolvimento: responsável pela elaboração dos produtos em parceria com a 

consultoria e monitoramento dos trabalhos. Deve ser composta por colaboradores das 

instituições, que terão como responsabilidade a execução e a multiplicação futura do 

conhecimento levado pela GDconsult ao IFES. 
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 Equipe técnica: formada por especialistas do IFES que participarão da formulação dos produtos ou 

cursos quando demandados.  

 

A GDconsult prima por potencializar os recursos e o tempo investidos pelos clientes e 

profissionais da instituição, no intuito de realizar um trabalho com qualidade, tal que sejam 

desenvolvidas soluções próprias e focadas nos resultados a serem alcançados e nos produtos gerados. 

Especial atenção é oferecida aos trabalhos participativos, com grupos compostos por participantes com 

diferentes características culturais, socioeconômicas ou intelectuais. Se por um lado a EAP apresenta 

dos produtos a serem desenvolvido por outro não demonstra a forma com que eles serão gerados. A 

proposta é sistematizar um conjunto de atividades para o desenvolvimento dos produtos, são elas: 

 

 Reuniões técnicas de trabalho – correspondem a encontros entre a equipe da consultoria e a 

EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO para providencias processuais dos trabalhos e produção de 

documentos e produtos específicos. As reuniões técnicas são instrumentos para aprofundamento 

das temáticas, técnicas e metodologias abordadas.  A dinâmica de trabalho permite o debate, a 

troca de experiências e a investigação sobre as entregas a serem desenvolvidas. 

 Seminários técnicos - os seminários técnicos envolvem o trabalho de construção coletiva dos 

produtos organizados para cada evento. Trata-se de um momento de grande importância, no qual 

as questões institucionais, técnicas e corporativas são levantadas e debatidas com vistas a geração 

de consensos. O público desses eventos é muito variável, entretanto, em geral, participam as 

lideranças da organização e um grupo de técnicos e especialistas sobre as temáticas em pauta. 

 Seminários de validação – os seminários de validação são eventos com o objetivo de homologar 

os produtos gerados pelas demais atividades. Dentro do processo de planejamento corresponde a 

última instância decisória, desta forma, os participantes desses eventos são as lideranças da 

organização. Destaca-se ainda que em alguns casos os seminários técnicos incorporam a função de 

homologação o que dispensaria a realização dos eventos de validação.  

 Entrevistas – correspondem a entrevistas semiestruturadas utilizadas para a captação da visão das 

lideranças sobre os assuntos afetos ao trabalho da consultoria. 

 Trabalho interno – trata-se do trabalho de escritório, estudos, sistematização dos resultados dos 

eventos, elaboração e fechamento de documentos necessários para cada produto descrito no 

escopo do trabalho. 

 Realização de cursos e palestras – trata-se da execução propriamente dita de eventos de 

capacitação. 

 Assessoria – corresponde a assistência continuada sobre determinada temática. Em outras 

palavras, corresponde a presença física da equipe da GDconsult, em um determinado período, na 

instituição contratante. 
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9. CRONOGRAMA DO PROJETO 

O gráfico abaixo apresenta uma proposta de execução do projeto, a mesma segue a orientação apresentada no projeto básico. 

PRODUTOS 
DURAÇÃO DO PROJETO (MESES)  

OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR 

PRODUTO 01         

PROJETO EXECUTIVO  X       
ESTUDO SOBRE DOCUMENTAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO   X      
METODOLOGIA PARA SEMINÁRIOS   X      
MÉTODO DE GESTÃO DO PROJETO PE-IFES   X      

PRODUTO 02         
VISÃO DAS LIDERANÇAS   X      
ANÁLISE ESTRATÉGICA (SWOT)    X     
MODELO INSTITUCIONAL    X     

PRODUTO 03         
PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL    X X X    

PRODUTO 04         
CAPACITAÇÃO 01    X     
CAPACITAÇÃO 02    X     
CAPACITAÇÃO 03    X     
CAPACITAÇÃO 04    X     

PRODUTO 05         
MAPA ESTRATÉGICO      X   
DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS      X   
PAINEL DE INDICADORES      X   
METAS ESTRATÉGICAS      X   
PROGRAMAS & PROJETOS      X   
MÉTODO DE GESTÃO DE PROJETOS      X   

PRODUTO 06         
ANÁLISE DE TENDÊNCIAS    X     
ANÁLISE DE CENÁRIOS    X     

PRODUTO 07         
SENSIBILIZAÇÃO       X X 
APRESENTAÇÃO       X  
EVENTOS DE DIVULGAÇÃO DO PE        X 
EVENTO 1        XX 
EVENTO 2        X 
EVENTO 3        X 
EVENTO 4        X 
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10. PROCESSOS DE GESTÃO DA MGPGD 
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A metodologia utilizada pela GDconsult otimiza a abordagem utilizada pelo PMI, envolvendo 

apenas os processos gerenciais considerados fundamentais para a gestão do projeto. Essa simplificação 

é proveniente de anos de experiência assessorando equipes na implantação de seus projetos. 

O trabalho de gestão do projeto se inicia com a identificação dos elementos centrais do contrato 

que definem entregas, prazos, custos e responsáveis. Para a MGPGD o contrato tem a mesma função 

do Termo de Abertura. Complementando o trabalho da iniciação, deve-se definir e identificar os 

principais atores e suas expectativas. 

O passo seguinte é elaborar o Projeto Executivo. Trata-se do documento referência para a 

execução do projeto. Nele as entregas são claramente definidas e são definidos elementos como: 

responsáveis pelas entregas, cronograma executivo, plano de comunicação e plano de aquisição do 

projeto. O Projeto Executivo, após sua aprovação, servirá como linha de base e referencial para a 

execução, monitoramento e avaliação do projeto. 

O início da execução e monitoramento é realizada após a realização de uma reunião de 

lançamento do projeto. Na ocasião são apresentados os principais marcos e dirimidas as dúvidas sobre o 

projeto. A fase de execução do projeto é marcada pelo desenvolvimento das atividades definidas no 

plano executivo e pela geração das entregas planejadas. Grande parte do esforço dessa fase está em 

realizar o trabalho de forma a atingir os produtos e requisitos definidos no escopo do projeto. Além 

disso, deve-se buscar alinhar o trabalho que é desenvolvido às expectativas dos clientes/beneficiários. 
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Recomenda-se que, periodicamente, seja realizada uma reunião com caráter de 

acompanhamento das atividades do projeto. Essa reunião é chamada de Reunião de Avaliação do 

Projeto (RAP). A RAP envolve o alinhamento no fornecimento de informações sobre o projeto, bem 

como o adequado gerenciamento das atividades estabelecidas pelo plano executivo. Cabe ressaltar que 

a RAP não possui uma periodicidade definida pela metodologia. O prazo mais adequado para a reunião 

será o que melhor se adequar ao projeto. Busca-se apenas garantir que a equipe tenha o contato direto 

com o líder do projeto, formalizando-se um canal de união de todos, para a resolução de questões ou 

dúvidas importantes para o bom andamento que foi pactuado para o projeto. 

Ao caminhar para o encerramento do projeto, deve-se realizar formalizar o encerramento junto 

a todos os atores envolvidos. Isso é feito em uma Reunião de Encerramento do Projeto (REP) na qual se 

formaliza um documento contendo as principais realizações do projeto, seu desempenho e lições 

aprendidas. Espera-se também que, nesta etapa, da mesma forma com que houve uma mobilização dos 

integrantes da equipe do projeto, haja a formalização da desmobilização dos integrantes da equipe do 

projeto. 

 

 


