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11) INTRODUÇÃO
Este material foi desenvolvido com o objetivo de registrar e compartilhar 
as metodologias, ferramentas e técnicas utilizadas para planejamento e 
gestão da estratégia na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) 
a partir do Direcionamento Estratégico.

A Diretoria de Planejamento e Coordenação (DPC) é a responsável por 
gerir as ações de planejamento e gestão estratégicos, de sistemas de 
informação, de sistematização e normatização de procedimentos admi-
nistrativos, de modo a contribuir para que a Assembleia Legislativa de-
sempenhe adequadamente sua missão institucional. 

Na DPC funciona também o Escritório de Projetos Estratégicos da ALMG, 
que tem o objetivo de centralizar os processos de gestão e governança 
relativos ao desenvolvimento de projetos alinhados ao Direcionamento 
Estratégico da Casa, instituído por meio da Resolução n.º 5.334, de 15 de 
julho de 2010. 
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22) BREVE HISTÓRICO DO DIRECIONAMENTO       
    ESTRATÉGICO
O Direcionamento Estratégico da Assembleia Legislativa de Minas  
Gerais foi elaborado com o propósito de dar uma resposta consistente 
às seguintes questões:

– Onde estamos e aonde poderemos chegar?

– Aonde queremos chegar?

– Como chegaremos lá?

– Por onde começar?

Primeiramente, foi desenvolvida uma pesquisa qualitativa envolvendo 
atores internos e externos à Assembleia. Além do presidente da Assem-
bleia, foram entrevistados atores importantes de diferentes segmentos 
da sociedade mineira, como o Poder Legislativo, o Poder Executivo, a 
academia, o setor privado, a imprensa e o Ministério Público. A pesquisa 
explorou aspectos relacionados ao cenário legislativo nacional, à situa-
ção atual e às perspectivas e propostas para o futuro da Assembleia. 

Em paralelo, foi feita uma sondagem de opinião da sociedade no Portal 
da Assembleia, que colheu contribuições relevantes de cerca de 1.900 
cidadãos. Foi também realizado um diagnóstico com 668 servidores da 
Casa, a fim de coletar informações relativas ao ambiente interno e testar 
algumas hipóteses sobre o desempenho e o papel da ALMG. O resul-
tado dessa etapa forneceu dados valiosos para a reflexão estratégica, 
uma vez que permitiu a identificação de temas críticos para o futuro da  
Assembleia.

Em seguida, efetuou-se, em parceria com pesquisadores da Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas), da Universidade  
Federal de Minas Gerais (UFMG) e do Instituto Universitário de Pesquisas 
do Rio de Janeiro (Iuperj), um mapeamento de tendências com vistas a 
analisar as principais mudanças e inovações que têm surgido no Poder 
Legislativo no Brasil e no mundo. 

Foi também elaborado, em parceria com pesquisadores do European 
University Institute (EUI), um estudo de boas práticas sobre democracia 
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eletrônica, para identificar e analisar ações que sejam do interesse da 
Assembleia, com ênfase nas novas tecnologias de informação e comu-
nicação empregadas no relacionamento com a sociedade. Vale ressaltar 
que o processo de seleção das melhores práticas teve a participação ativa 
de representantes da ALMG. 

Os resultados das atividades anteriores foram consolidados e debatidos 
em uma oficina de planejamento que contou com a participação da  
Diretoria-Geral, da Secretaria-Geral da Mesa, dos diretores e dos geren-
tes-gerais da Assembleia. Merece destaque o processo participativo de 
consolidação e análise dos resultados da oficina, que mobilizou cerca de 
80 profissionais e especialistas da Casa. Adicionalmente, ocorreram dois 
painéis temáticos de aprofundamento dos estudos técnicos de suporte. 

Por fim, realizou-se uma oficina de priorização para formulação da car-
teira inicial de projetos estratégicos, a partir de um inventário de projetos 
e ações existentes na Assembleia. A elaboração dessa primeira carteira 
foi feita mediante a aplicação de um modelo de análise multicritério,  
baseado na metodologia AHP (Analytic Hierarchy Process), visando iden-
tificar projetos com elevada relevância estratégica, grande exequibilida-
de e produção de resultados em curto, médio e longo prazos.

O produto final de toda essa operação é o Direcionamento Estratégico 
da Assembleia 2010-2020, que, além do mapa estratégico, de diretrizes 
gerais, objetivos e linhas de ação, instituiu mecanismos de continuidade 
de forma que cada Mesa empossada estabeleça suas prioridades e uma 
carteira de projetos com vistas à implementação do Direcionamento ao 
longo da década.
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Visão de Futuro 2020

Compromissos

Objetivos

FINALÍSTICOS

ORGANIZACIONAIS

Missão

Exercer a representação 
política com participação 

da sociedade

Avaliar e fiscalizar 
políticas públicas com 

foco em resultados

Ampliar e 
aprimorar a 

participação da 
sociedade nas 
atividades do 

Poder Legislativo

Disponibilizar 
os recursos 
necessários 

para aprimorar 
o desempenho 

das atividades do 
Poder Legislativo

Assegurar alto nível 
de capacitação e 
desempenho ao 
corpo gerencial e 

técnico

Promover a 
educação para a 

cidadania

Melhorar a qualidade 
do gasto e aumentar 

a eficiência do 
Poder Legislativo

Intensificar a 
articulação com as 

casas legislativas para 
o fortalecimento do 

Poder Legislativo

Direcionar a 
comunicação para 

a compreensão 
e a valorização 

das atividades do 
Poder Legislativo

Inovar mediante 
a incorporação 

de melhores 
práticas e novas 
tecnologias de 
informação e 
comunicação

Garantir a 
qualidade da 

legislação

Fiscalizar os órgãos 
e as entidades 

da administração 
pública e avaliar as 
políticas públicas, 

com foco em 
resultados

Consolidar-se como ponto 
de convergência do poder 
público e da sociedade na 
discussão das estratégias  
e políticas públicas para  

o desenvolvimento  
do Estado

Atuar de forma ética e 
transparente e garantir uma 
gestão eficiente e austera

Produzir legislação de 
qualidade, em sintonia com 
os interesses da sociedade

Formular políticas públicas 
eficazes e promover estratégias 
de desenvolvimento sustentável

Exercer a representação e promover a 
participação da sociedade na elaboração 

das leis estaduais e na avaliação de políticas 
públicas para o desenvolvimento do Estado 

de Minas Gerais

Ser reconhecida como o poder do cidadão 
na construção de uma sociedade melhor
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33) ESCRITÓRIO DE PROJETOS
A estrutura de um escritório de projetos possibilita a gestão intensiva 
das iniciativas relacionadas ao Direcionamento Estratégico, bem como 
a centralização das informações e a construção e o monitoramento das 
carteiras de projetos, sempre alinhadas com as diretrizes e as prioridades 
elaboradas a cada biênio.

A estrutura favorece também a comunicação com a Mesa da Assembleia, 
a Diretoria-Geral (DGE), a Secretaria-Geral da Mesa (SGM) e o Conselho 
de Diretores.

3.1) ATRIBUIÇÕES DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS
Liderar e coordenar o processo de elaboração do planejamento es-
tratégico da Casa.

Orientar o planejamento e a condução de projetos de forma alinha-
da com o Direcionamento Estratégico e os interesses da Presidência, 
da Mesa, da DGE e da SGM.

Implementar e gerir uma metodologia adequada de gerenciamento 
de projetos.

Implementar, liderar e coordenar o gerenciamento das carteiras de 
projetos estratégicos de cada biênio.

Realizar treinamentos para desenvolvimento de habilidades em 
gerenciamento de projetos.

Apoiar os gestores de projeto na execução e na solução de proble-
mas relativos aos projetos.

Acompanhar, de forma individualizada, o andamento de cada proje-
to das carteiras, verificando o escopo, o orçamento, o cronograma, 
os produtos e as eventuais alterações.

Informar a Presidência, a Mesa, a DGE, a SGM e o Conselho de Dire-
tores sobre o andamento dos projetos.

Promover a comunicação e a divulgação dos projetos da Casa, a fim 
de proporcionar o envolvimento dos diversos setores com essas ações. 
Prestar o apoio necessário para que as tomadas de decisões ocorram 
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em tempo hábil, favorecendo a governança dos projetos.

Realizar a análise crítica dos projetos.

Prospectar temas que podem ser objeto de futuros projetos estraté-
gicos.

3.2) DINÂMICA DE TRABALHO

GERENCIAMENTO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

O escritório de projetos coordena o desenvolvimento de iniciativas consi-
deradas estratégicas para implementar projetos que visam gerar efeitos 
diretos ou indiretos na vida do cidadão, no exercício da representação 
parlamentar, na administração da Casa e no desenvolvimento do Estado, 
sempre em consonância com o Direcionamento Estratégico da ALMG.

A rotina referente aos projetos estratégicos consiste no planejamento, 
no monitoramento e na avaliação dos projetos. Apesar dessa divisão, a 
equipe do escritório de projetos busca identificar, durante a execução de 
cada fase, oportunidades/necessidades de novos projetos, de melhoria 
de processos e de governança.

FASE 1: PLANEJAMENTO

Duração: seis meses

O planejamento é reiniciado a cada dois anos, tendo duração aproxima-
da de seis meses. Essa fase inicia-se com uma análise de contexto para 
subsidiar a revisão das prioridades de cada biênio.

A Mesa, apoiada pelo diretor de Planejamento, é responsável por elabo-
rar a diretriz do biênio (orientação temática que traduz o foco de atua-
ção da Mesa), a qual fundamenta tanto as atividades finalísticas quanto 
as prioridades e os projetos estratégicos.

Em conjunto com os diversos órgãos da ALMG, são revisitadas as linhas 
de ação e analisados os projetos em andamento e aqueles já encerrados. 
Por meio de metodologias específicas – ex.: jogo de cartas –, são sina-
lizadas as prioridades do momento. Com base nessas análises, surgem 
a proposta de um novo conjunto de prioridades e as ideias iniciais dos 
novos projetos do biênio, formalizados por deliberação.

Após validação da Mesa, da DGE, da SGM e do Conselho de Diretores, 
parte-se para uma estruturação compartilhada dos projetos. Com o en-
volvimento das lideranças e dos servidores considerados estratégicos 
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na ALMG, definem-se os gestores de cada projeto e realiza-se o treina-
mento na metodologia Geor, descrita no tópico a seguir. A partir desse 
alinhamento metodológico, são definidos todos os pontos referentes à 
estruturação de cada projeto.

Todas as definições devem ser compartilhadas com as áreas parceiras e 
interessadas, bem como com a equipe envolvida.

Por fim, a etapa de contratualização das parcerias em cada projeto é 
feita com a assinatura do termo Compromisso de Resultados, em evento 
de lançamento e divulgação da diretriz, das prioridades e da carteira de 
projetos do biênio.

FASE 2: GERENCIAMENTO/MONITORAMENTO

Duração: dois anos

A fase de gerenciamento/monitoramento visa assegurar a adequada 
execução dos projetos, que têm duração estimada de dois anos.

Para tanto, é realizado o acompanhamento intensivo do andamento de 
cada projeto por e-mail e telefone, bem como por meio de atualização do 
software de gestão (Interact). Também são realizadas reuniões periódicas 
(a cada bimestre, no mínimo) da DPC com os gestores de cada projeto.

Semestralmente, são realizadas reuniões com o comitê executivo ALMG 
2020, formado pela DPC e pelos gestores de cada projeto, em que são 
compartilhados os balanços, as informações e as interfaces dos projetos. 

Com o monitoramento, é possível avaliar as questões relativas ao esco-
po, ao orçamento, ao cronograma e aos produtos, para que sejam reco-
mendadas eventuais alterações necessárias à consecução dos objetivos e 
dos resultados propostos.

Nessa fase, também são produzidos e divulgados relatórios que demons-
tram o balanço de realização dos projetos e apresentam, ao público in-
terno da ALMG, os principais destaques.

FASE 3: AVALIAÇÃO/ENCERRAMENTO

Duração: três meses

A fase de encerramento consiste em finalizar todas as atividades de ge-
renciamento do projeto e revisar os resultados/produtos obtidos, por 
meio da análise crítica do projeto.

Nessa fase, é essencial garantir a aplicação das atualizações necessárias 
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aos processos impactados pelo projeto e verificar se há necessidade de 
implementação de novo projeto, melhoria de processo ou governança 
sobre os resultados obtidos.

Por fim, a divulgação final dos resultados dos projetos é feita por meio 
de relatório de balanço e destaques na intranet e no relatório institucio-
nal da ALMG.

3.3) EQUIPE DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS
A equipe que compõe o escritório de projetos é composta por cinco ser-
vidores com formação em área afim com planejamento e gestão, favore-
cendo uma visão macroinstitucional.

O diretor de Planejamento é o coordenador do escritório de projetos e o 
responsável por articular e integrar os esforços da equipe com os objeti-
vos do Direcionamento Estratégico.

A cada biênio, passam a compor a equipe os gestores dos projetos que 
serão implementados. Cada projeto estratégico tem um gestor, respon-
sável pelo gerenciamento e por assegurar a integração efetiva dos esfor-
ços para a consecução dos objetivos e dos resultados estabelecidos.

Os gestores devem ter perfil de liderança e habilidade de comunicação 
e coordenação. Também é essencial o conhecimento de gestão de proje-
tos, e, para tanto, todos os gestores são previamente treinados na meto-
dologia de gerenciamento de projetos adotada pela DPC.

Alguns projetos podem contar com uma equipe de gestores e/ou gesto-
res executivos, de acordo com as especifidades.

Os projetos estratégicos contam com uma linha de governança própria, 
que não interfere na estrutura organizacional da Casa e que visa dinami-
zar a sua execução e a superação de eventuais obstáculos.
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Linha de governança dos projetos estratégicos
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3.4) FERRAMENTAS UTILIZADAS PELO ESCRITÓRIO DE 
PROJETOS

3.4.1) METODOLOGIA PARA GERENCIAMENTO  
  DE PROJETOS

Metodologia utilizada:  
Gestão Estratégica Orientada para Resultados (Geor)

“O modelo de Gestão Estratégica Orientada para Resultados 
(Geor) orienta a organização pública para a geração de mudanças e a 
promoção de melhorias reais de interesse e necessárias a cada público, 
além de aumentar a capacidade de produzir, medir e comunicar resul-
tados. O método apoia-se em um conjunto de fundamentos e procedi-
mentos, que permeiam desde a modelagem organizacional até os pro-
cessos de planejamento, orçamento e gestão. Visa proporcionar maior 
seletividade e integração das ações, concentração de esforços, clareza, 
transparência e visibilidade de resultados, tendo como principal ins-
trumento o projeto orientado para resultados.”

Manual de estruturação e contratualização, gerenciamento, monitora-
mento e avaliação dos projetos estratégicos (Macroplan)

O ciclo de elaboração e gestão de projetos é o seguinte:
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ESTRUTURAÇÃO

Na estruturação, a partir de um esboço do escopo, os gestores passam a 
definir o projeto, seguindo um roteiro predefinido.

1) Tipo de projeto

O ponto de partida para a estruturação do projeto é identificar o tipo 
de entrega a ser feita. A clareza em relação ao tipo de resultado será 
decisiva para toda a estratégia do projeto.

Projetos orientados para resultado: são estruturados com a intenção 
de produzir transformações relevantes necessárias e aquelas reque-
ridas pelo público.

Projetos orientados para produtos e serviços: são estruturados com 
a intenção de assegurar a entrega de um bem ou serviço ao público-
-alvo.
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Exemplos:

2) Identificação do público

Entende-se como público de um projeto aquele que se pretende atender 
com sua execução e em relação ao qual serão avaliados os resultados.

O público é composto por segmentos internos e/ou externos à organi-
zação.

Perguntas a serem respondidas para identificar o público:

a) quais são os beneficiários do projeto? (pessoas ou entidades bene-
ficiadas diretamente pelos resultados do projeto);

b) onde está localizado o público? (localização em um território es-
pecífico, um segmento econômico ou um setor vinculado a organi-
zações específicas);

c) que abrangência deve ter o público? (definição que influencia a 
cadeia de recursos, as ações e os resultados).

3) Definição do objetivo geral

O objetivo do projeto deve ser escrito de forma a garantir a precisão e a 
clareza daquilo que ele entregará.

O propósito do projeto precisa ser desafiador e ter ligação direta com as 
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necessidades do público. Por isso, sua formulação está associada à defi-
nição do público e da transformação expressa nos resultados do projeto.

Se o tipo de projeto é:

orientado para resultado:

resultado = “transformação esperada” + “por meio de” (serviço ou 
produto que possibilitará a transformação);

orientado para produto ou serviço:

resultado = “serviço ou produto a ser entregue” + “com vistas a” 
(transformação esperada).

4) Definição dos resultados

Os resultados são as transformações ou os produtos obtidos, de acordo 
com cada tipo de projeto.

Os resultados do projeto devem ser obrigatoriamente mensuráveis, com 
metas e prazos estabelecidos.

Construção metodológica:

Se orientado para resultado:

Transformação + indicador + meta + prazo

Se orientado para bens e serviços:

Transformação + meta + prazo

5) Planejamento de riscos
O risco é um evento ou uma condição incerta que, caso ocorra, provoca-
rá um efeito positivo ou negativo nos objetivos do projeto.

Gerenciar riscos significa identificar, analisar e monitorar os riscos ine-
rentes a determinado projeto, propondo soluções para que sua ocorrên-
cia e seus impactos sejam reduzidos, quando negativos, ou aumentados, 
quando positivos.

Componentes do risco:

o evento em si;

a probabilidade de ocorrência;

o impacto no projeto.
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6) Definição das ações
As ações são as iniciativas específicas que devem ser executadas para, em 
conjunto, produzir os resultados estabelecidos no projeto.

Deverão ser previstas as macroações, marcos críticos para o avanço na 
execução do projeto.

O desafio é identificar se, com o conjunto de ações previstas, será possí-
vel alcançar os resultados esperados e o objetivo do projeto.

Detalhamento da ação:

o que vai ser feito? (título da ação, com verbo no infinitivo);

como vai ser feito? (descrição do que será feito);

quando vai ser feito? (datas de início e término);

quem será o responsável? (nome);

que equipe será envolvida? (nomes).

7) Definição do cronograma
O cronograma explicita a interdependência de cada uma das ações como 
parte de um conjunto de etapas que visam ao alcance dos resultados pre-
vistos. É o fio condutor do trabalho a ser realizado pelos membros da equi-
pe do projeto e é a base para comunicar o progresso e antecipar os riscos.

A etapa de definição das ações na estruturação do projeto reúne esti-
mativas do andamento de cada uma delas. Assim, as datas de início e 
término devem ser calculadas com muito cuidado.

8) Identificação de parceiros e partes interessadas

Parceiros:

possuem alta dependência;
estão altamente envolvidos;
participam das decisões;

validam etapas para o projeto avançar.

Partes interessadas:

podem influenciar ou ser influenciadas de forma indireta;
apresentam envolvimentos eventuais para contribuições;
são informadas sobre as decisões;

podem ou não ser envolvidas nas etapas de validação.
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Tipos de apoio:

Tipo de apoio Parceiros Outras partes interessadas

Apoio intensivo na 
execução

 Envolver na execução.
 Envolver na tomada de decisão.
 Informar permanentemente.
 Integrar ao projeto.

Informar o suficiente para que 
conheçam o projeto e sejam mul-

tiplicadoras dos benefícios que 
trarão para a ALMG.

Apoio eventual

 Envolver na tomada de decisão, se 
necessário.

 Informar o suficiente para que 
conheçam o projeto e seu papel.

Patrocínio político-
-institucional

 Informar sobre a concepção e os 
grandes marcos alcançados.

 Envolver nas decisões relativas à 
institucionalização.

9) Contratualização com os parceiros

A contratualização é uma etapa do processo de estruturação do projeto 
que se faz por meio da articulação e da negociação com as partes interes-
sadas, sendo concluída com a assinatura do termo Compromisso de Re-
sultados no evento de lançamento da carteira de projetos de cada biênio.

Durante a fase de estruturação, os gestores identificam os possíveis par-
ceiros para a implementação do projeto. São definidas atuações dirigi-
das a eles, conforme o tipo de apoio esperado. Uma vez identificados os 
parceiros, realizam-se várias reuniões para apresentação do projeto, em 
que são esclarecidas as expectativas em relação ao apoio esperado de 
cada parceiro. Nesses momentos, ajustes na estruturação poderão acon-
tecer, com base em sugestões feitas pelos parceiros. Encerrada a fase de 
reuniões de contratualização, um mapa é formatado, com informações 
sobre os tipos de parceria.

Esse mapa é compartilhado com as áreas envolvidas para que elas possam 
acompanhar a sua participação em relação ao cronograma do projeto.

Com base nesse mapa é elaborado o Compromisso de Resultados, instru-
mento de pactuação de responsabilidades pela execução e pela gestão 
dos projetos estratégicos firmado entre gestores, executores, setores e 
parceiros da ALMG, o qual tem por objetivo a obtenção de resultados.

É muito importante que o parceiro seja informado com clareza sobre 
aquilo que se espera dele no projeto. Daí a importância de se estruturar 
o projeto antes de contratualizá-lo.
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10) Análise de consistência

No decorrer da estruturação, de acordo com a necessidade dos gestores, 
são feitas reuniões com a DPC e com outros parceiros a fim de garantir a 
consistência entre o que está sendo planejado e o que está sendo espe-
rado pela ALMG.

Quando a estruturação está próxima da conclusão, é agendada a reu-
nião de análise de consistência, que tem como objetivo verificar se o 
projeto estruturado contém todos os elementos necessários, suficientes 
e coerentes entre si para alcançar os resultados previstos, no prazo es-
tipulado e com os recursos disponíveis. Somente depois de realizada a 
análise e feitos os ajustes eventualmente necessários, pode-se considerar 
finalizada a estruturação do projeto.

GERENCIAMENTO

O gerenciamento visa transformar as intenções planejadas e pactuadas 
em resultados.

Planejamento X Execução:



21

1) Gestor de projetos

O gestor é a pessoa responsável pelo projeto, e sua designação deve 
ocorrer já no início da estruturação. É importante que sua função e suas 
responsabilidades sejam reconhecidas pela organização e pelas demais 
partes interessadas do projeto.

O gestor deve focar os aspectos mais estratégicos e de coordenação, com 
o intuito de assegurar a integração efetiva dos esforços para a consecu-
ção dos objetivos e dos resultados estabelecidos no projeto.

Seu papel essencial é “fazer fazer”. Por ter a visão do todo, é responsabi-
lidade do gestor integrar todas as peças para fazer acontecer o projeto.

Seu papel essencial é “fazer fazer”. Por ter a visão do todo, é responsabi-
lidade do gestor integrar todas as peças para fazer acontecer o projeto.

Habilidades necessárias:

liderança;

coordenação;

comunicação;

proatividade;

foco em resultados;

conhecimento de gerência de projetos.

Atribuições:

estruturar o projeto e definir a dinâmica de implementação;

executar o projeto de acordo com o planejado;

articular-se com todos os parceiros e monitorar as partes interessa-
das;

apoiar e orientar a equipe do projeto;

realizar reuniões periódicas de coordenação, integração e motivação 
da equipe do projeto;

superar restrições à implementação do projeto, com o apoio da DPC;

ser o porta-voz do projeto, identificando oportunidades de comuni-
cação sobre ele.

O gestor do projeto estratégico deve gerenciar diversos fatores, internos 
e externos, que influenciam a execução do projeto.
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2) Gestor executivo

O gestor executivo tem a função de apoiar o gestor de projetos na exe-
cução das ações nele previstas.

Como, muitas vezes, o gestor de projetos acumula funções de lideran-
ça departamental, o gestor executivo acaba se envolvendo no processo 
operacional das ações de forma mais intensa.

É de sua responsabilidade realizar os registros sobre o andamento do proje-
to, mantendo o Interact (software de acompanhamento de projetos) sem-
pre atualizado e permitindo o monitoramento do projeto em tempo real.

Ele também deve agilizar a comunicação com a equipe envolvida no 
projeto e com o escritório de projetos, sendo uma ponte para o gestor.

MONITORAMENTO

O monitoramento é uma atividade sistemática que visa provocar deci-
sões para eliminar restrições à implantação dos projetos.

Uma rotina intensa de monitoramento e compartilhamento de informa-
ções é prevista durante toda a carteira de projetos, ficando a cargo do 
escritório de projetos essa mobilização.

Como apoio na sistematização do processo de planejamento estratégico 
e monitoramento dos projetos, é utilizado um software específico para 
gestão de projetos.
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Ação de com-
partilhamento Participantes Periodicidade Foco Objetivos

Reuniões do 
comitê executivo

DPC/gestores 
dos projetos

Semestral

Comu-
nicação, 

articulação 
e avaliação.

Compartilhar informações 
sobre os projetos e articu-
lar ações/esforços entre os 

projetos estratégicos.

Reuniões
periódicas

DPC/gestor
do projeto

Bimestral

Monitora-
mento, su-

peração das 
restrições e 
avaliação.

 Apoiar os gestores dos 
projetos estratégicos na 

solução de restrições.
 Provocar decisão e 

encaminhamentos para 
superação das restrições.
 Analisar o desempenho 

físico do projeto.

Reuniões
individualizadas
(por demanda)

DPC/gestor
do projeto

Sempre que 
necessário

Implantação 
das medidas 

de gestão 
para supe-
ração das 
restrições.

 Apoiar os gestores dos 
projetos estratégicos na 

solução de restrições.
 Provocar decisão para 

superação das restrições.

Reuniões internas 
dos projetos

Gestores/
coordenadores 

de ação/
equipe do 

projeto

Mensal

Comu-
nicação, 
acompa-

nhamento e 
avaliação.

 Integrar as equipes 
responsáveis pelas ações 
que compõem o projeto 
estratégico em sintonia 

com os encaminhamentos 
do DE.

Para apoiar a sistematização do processo de planejamento estratégico 
e monitoramento dos projetos, é utilizado um software específico para 
gestão de projetos e também uma linha do tempo, construída pelos ges-
tores com auxílio do escritório de projeto, com a previsão e o andamen-
to das ações de cada projeto.

AVALIAÇÃO

É o processo de análise e interpretação sistemática e objetiva do grau de 
obtenção dos resultados previstos no projeto estratégico, de suas razões 
e de suas consequências. É realizado em momentos específicos ao longo 
do ciclo de vida do projeto estratégico, com vistas a seu aperfeiçoamen-
to contínuo para garantir o alcance dos resultados.

O sistema utilizado para gestão de projetos tem funcionalidade que per-
mite a análise crítica deles.

Semestralmente, os gestores de projetos são estimulados a fazer uma 
análise crítica revisitando a linha do tempo e analisando o planejamento 
de riscos feitos na ocasião da estruturação do projeto.
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Em seguida, registra-se no sistema uma avaliação geral sobre o projeto, 
respondendo:

– como você avalia o andamento (cronograma) do projeto?

– considerando os resultados esperados do projeto, as ações con-
cluídas foram efetivas?

–  qual a tendência do projeto em relação ao andamento (cronograma)?

– qual a tendência do projeto em relação aos resultados globais 
propostos?

Todas as informações registradas são analisadas em parceria com o es-
critório de projetos para que sejam propostas as medidas necessárias ao 
melhor andamento do projeto.

3.4.2) SOFTWARE DE APOIO À GESTÃO DE PROJETOS
Para possibilitar uma gestão intensiva favorecida pela centralização das 
informações das carteiras de projetos, o escritório de projetos utiliza fer-
ramentas informatizadas.

A gestão de projetos estratégicos utiliza atualmente uma das aplicações 
do Suite SA – Strategic Adviser, o SA-Performance Manager. Trata-se de 
um software que dá apoio à sistematização do processo do planejamen-
to estratégico e operacional dos projetos. 

No software, é possível registrar e compartilhar informações sobre os 
projetos em tempo real, de forma ágil, aprimorando o monitoramento e 
o gerenciamento estratégico. 

Os gestores são treinados para inclusão e atualização de todos os dados, 
seguindo algumas particularidades de cada projeto.

3.4.3) METODOLOGIA DE SUPORTE INTEGRADO À 
GESTÃO

O Suporte Integrado à Gestão é uma metologia que tem como objetivo 
auxiliar os setores a buscar o alinhamento de suas atividades ao Direcio-
namento Estratégico, sempre de forma flexível e adaptável às situações 
e demandas da organização.

Para tanto, são estabelecidas três fases principais: preparação, elabora-
ção e implementação, sempre considerando-se a especificidade de cada 
setor.
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FASE: PREPARAÇÃO

Duração: 15% do tempo

1) Levantamento da demanda

1.1) Conhecer a demanda e compreender a expectativa da liderança 
solicitante.

1.2) Apresentar o escopo do trabalho: definir pressupostos, entre-
gas, prazos e participantes.

2) Abertura

2.1) Formalizar a parceria entre a DPC e o órgão solicitante: “acordo 
de resultados”.

 - Reunião de abertura com a liderança solicitante, o patrocinador e 
outros atores cujas presenças sejam estratégicas.

2.2) Apresentar o cronograma inicial do trabalho.

FASE: ELABORAÇÃO

Duração: 35% do tempo

1) Diagnóstico
1.1) Coletar informações: levantar informações, normas existentes, 
histórico e contexto atual – perdas e ganhos percebidos, pesquisas 
anteriores (se houver) e mapeamento de tendências relativas às en-
tregas do órgão.

1.2) Levantar percepções: registrar percepções de lideranças, clien-
tes, parceiros e integrantes das equipes do órgão sobre a situação 
atual e as expectativas de resultados/entregas do órgão.

1.3) Elaborar o documento Visão Geral: sistematizar todas as infor-
mações e os registros das etapas do diagnóstico.

2) Formulação da estratégia
2.1) Definir premissas: estabelecer, com as lideranças do órgão, as pre-
missas que darão o foco para o trabalho de formulação da estratégia.

2.2) Nivelamento: reapresentar à equipe envolvida na formulação 
estratégica do setor o Mapa Estratégico e o Mapa de Macroproces-
sos da ALMG.
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2.3) Alinhamento estratégico: identificar as contribuições do setor 
ao Direcionamento Estratégico da ALMG, fazendo uma reflexão so-
bre elas.

2.4) Análise prospectiva: de acordo com as especificidades, é utiliza-
da a metodologia Canvas para conhecer mais dos setores.

3) Validação
Validar as ações integradas com a direção da área e/ou com o patrocina-
dor e, em seguida, com o Conselho de Diretores.

4) Socialização
Compartilhar a versão final do plano de ação com as equipes do órgão 
a fim de garantir que todos o conheçam, saibam prestar informações 
sobre ele e sintam-se parte do processo em implementação.

FASE: IMPLEMENTAÇÃO

Duração: 50% do tempo

1) Elaboração de projetos/ações

1.1) A partir do plano de ação: listar as ações prioritárias para a im-
plementação, no horizonte de tempo definido pelo setor, e designar 
gestores para cada uma delas.

1.2) Usar a metodologia Geor como base para estruturar as ações.

2) Comunicação

Divulgar a estratégia para a instituição: participação das áreas de comu-
nicação da Casa, com vistas a tornar as ações conhecidas e a conquistar 
os apoios necessários à sua efetivação.

3) Gerenciamento

Gerenciamento e avaliação: garantir o monitoramento intensivo de 
ações, prazos, entregas e resultados dos projetos, por meio de ação coor-
denada entre os gestores, a liderança solicitante, o patrocinador e a DPC.

Deverá ser estabelecida uma rotina de reuniões trimestrais para o acom-
panhamento do plano de ação.
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