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Gestão
Estratégica
Orientada a
Resultados

Voltada para foco em resultados
concretos, reestruturação de
práticas e adensamento da visão
estratégica, busca proporcionar
maior seletividade e integração das
ações; concentração de esforços; e
clareza, transparência e visibilidade
de resultados.

Metodologia GEOR
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Foco em resultados concretos

Gestão em tempo real (gerenciamento e
monitoramento com acesso à informação)

Compartilhamento e transparência de
informações  e Responsabilidade na execução

Princípios da GEOR
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Ciclo de Gestão dos Projetos

Estruturação

Planejar o projeto, física e
financeiramente, definindo as
etapas de execução e os prazos
de conclusão.

Gerenciamento

Fazer acontecer o projeto,
dentro dos padrões de
qualidade, escopo, custo e
prazo

Monitoramento

Adotar medidas antecipatórias
para superar riscos e problemas
e aproveitar oportunidades 

Avaliação

Reconhecer pontos de melhoria
e usar a avaliação para gerar
mudanças positivas 
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Como planejar seu projeto?

Estruturação do Projeto

Visualizar quais ações são
prioritárias e impactam o
andamento das demais. Isso
possibilita traçar estratégias de
planejamento interno que sejam
eficientes, investindo energia em
cada etapa nos momentos
adequados. 

Identificar os possíveis riscos na
execução do projeto e antecipar
estratégias para sua mitigação. Essa
antecipação permite que aspectos
que se apresentariam futuramente
como restrições sejam incorporadas
ao planejamento do projeto,
alertando os atores para sua
atuação. 

Verificar os melhores procedimentos
administrativos e instrumentos
jurídicos a serem utilizados para
cada aspecto do projeto, assim
como a identificar os pontos focais
que serão agentes chaves para sua
execução.

Planejamento
interno

Levantamento
de

informações

Antecipação
de riscos

Análise de
viabilidade

Ter conhecimento técnico sobre a
viabilidade de execução do passo a
passo e dos prazos previstos no
projeto. A fim de identificar
previamente a real possibilidade de
implementação.
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Marco
Crítico

Como elaborar seu projeto?

Estruturação do
Projeto

É um esforço
temporário que

estrutura e mobiliza os
principais recursos,

para criar um produto,
serviço ou resultado

exclusivo.

São as iniciativas
específicas que devem

ser executadas para
em seu conjunto

produzir as entregas
do projeto. 

São os eventos mais
significativos para a

realização de cada ação.
Demandam grande
atenção da equipe
gerencial ou grande

esforço dos executores.

Projeto Ação
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Organizando as etapas do Projeto

Processo de Estruturação 

A estruturação consiste em colocar todo o seu planejamento no papel, pensar na singularidade de cada
projeto e entender a sua complexidade e o que se pretende atingir através dele. Ou seja, criar um
entendimento mais claro e aprofundado dos seus objetivos, principais etapas, os setores envolvidos, o
investimento aproximado e os prazos. Uma boa estruturação garante que a execução do projeto tenha
maior êxito.  

Para preencher as fichas a seguir, tenha em mente  quais  
 informações mais relevantes serão inseridas!
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Detalhamento do Projeto

Processo de Estruturação 
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Plano de Ações

Processo de Estruturação 
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Atividades da Coordenação de Projetos

Monitoramento do Projeto

Monitoramento Aceleração

1 - Identificação 
do status de execução

dos projetos
 

2 - Levantamento de
gargalos e restrições

 
 

9 - Acompanhamento
de indicadores dos

projetos
 

8 - Acesso à linha
decisória

para tomada de decisão

5 - Articulação
intersetorial

 

6 - Mapeamento de
processos prioritários com

gargalos 
 

7 - Aceleração da 
tramitação de Processos

Administrativos
 

3 - Sensibilização dos
pontos focais quanto à
prioridade dos projetos

 
 

4 - Construção de
protocolos de atuação

conjunta 
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Quais informações o gerente deve priorizar?

Monitoramento do Projeto

O que foi feito desde
a última atualização?

 

Qual o principal gargalo
do meu projeto?

 

Qual e quando é
próximo passo?
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Onde inserir as informações prioritárias?

Monitoramento do Projeto
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Está etapa foi concluída?
A etapa ainda está em
execução?
Está etapa passou do prazo
estabelecido?
Está etapa está próxima do
prazo estabelecido?

Status consiste em uma
informação estratégica e de rápida
visualização sobre como a meta se
encontra de acordo com o prazo
estabelecido. 
Pense: 

A sinalização por cores 
 objetiva chamar a atenção
para os prazos, e estão
diretamente ligadas ao status
do marco crítico .

Concluído
Em andamento
Atenção
Em atraso



Onde inserir as informações prioritárias?

Monitoramento do Projeto
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Em Observações faça um breve
relato sobre o que foi feito
desde a última atualização e
qual será o próximo passo. Esse
campo é um espaço de registro
das informações, então nunca
apague o que já foi inserido,
apenas acrescente novas
informações. 

No campo de Pendências deve
ser informado o que falta para
que esta etapa seja concluída.
Se pergunte qual é o principal
gargalo que impede a realização
dessa etapa.



Modificações que não devem ser feitas

Monitoramento do Projeto
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Não se devem alterar ou inserir
novos marcos críticos após a
inicialização da Ação. A
avaliação e mensuração de
conclusão do Projeto será feita
de acordo com o planejamento
e estruturação inicial, portanto
não pode ser mudado. Isso
garantirá uma avaliação de
desempenho mais efetiva.  

Os prazos pactuados não
podem ser alterados, ou menos
por solicitação do Secretário(a).  
Essa alteração configura uma
mudança no planejamento
inicial e desconfigura uma
avaliação de resultado do
Projeto.   



A classificação de intensidade é feita através da analise de risco de execução de cada projeto, através
de critérios como: número de gargalos que cada projeto apresentará; a vinculação com outros setores
(internos e/ou externos); e seu grau de prioridade para a gestão. Dessa forma, serão criadas 3 categorias
de monitoramento, cada categoria exigirá um período específico de atualização dos marcos críticos e
articulação com pontos focais. As categorias são:

ELEVADA LEVEMODERADA

Monitoramento semanal, reunião quinzenal com o gerente do projeto.
 

Monitoramento quinzenal, reunião mensal com o gerente do projeto.
 

Monitoramento mensal, reunião pontual com o gerente do projeto.
 

Categorias de prioridades dos projetos

Classificação de Intensidade
do Monitoramento

16



O Relatório Interno de Monitoramento de Projetos tem como objetivo acompanhar a evolução dos
projetos prioritários, identificar gargalos de execução, encaminhar providências e informar o grupo
dirigente da SMF sobre os principais problemas e as prioridades da secretaria para o período. 

 Assim, é possível relatar ao gerente se as metas estão se aproximando da expectativa de crescimento e
auxiliá-lo quanto aos próximos passos. Nestes relatórios serão apresentados mensalmente no Encontro de
Dirigentes da SMF, os percentuais de cumprimento de cada projeto, os marcos críticos em atraso e
sugestões de resolução para os gargalos . 

Relatório Interno de Monitoramento

Atualizar o desenpenho dos projetos mensalmente;
Fortalecer o monitoramento dos projetos;
Produzir insumos para a Gestão da Informação;
Falicitar a tomada de decisão;
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Modelo de Relatório produzido para
as Metas de 100 dias 
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Modelo de Relatório produzido para
as Metas de 100 dias 

19



Priscila Borges
 DIRETORA GERAL

Dandara Xavier
COORDENADORA DE
PROJETOS

Thaisa Braga
COORDENADORA DE
GESTÃO DA INFORMAÇÃO

Claudio Clemente
ASSESSOR DE GESTÃO
ESTRATÉGICA DE PESSOAS

Assessoria de Planejamento e
Desenvolvimento Institucional



Obrigado
por sua
atenção!


