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 Estes programas foram desenvolvidos para incrementar de 
forma estratégica a gestão publica, conectando três áreas impor-
tantes para a melhor produtividade da gestão e e�ciência do uso 
do dinheiro público. Nossa proposta é atuar inicialmente como 
prestadores de serviços dentro do teto legal por CNPJ com dis-
pensa de licitação, para a partir da licitação realizar a assinatura 
de contrato anual de prestação de serviços e a segunda etapa do 
programa, a qual completa os procedimentos de cada área.
  
 Os programas têm duas modalidades: padrão e completa 
Para cada uma dessas propostas constam determinados tipos de 
serviços. Neste material constam a totalidade dos serviços oferta-
dos aos gestores públicos. 

 Os procedimentos aqui mencionados são frutos de análises 
das maiores necessidades encontradas na área publica. As ativida-
des contidas nos programas fortalecem a gestão e melhoram a 
aprovação do governo na região de atuação. 
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Maiores chances de reeleição;

Melhoria da produtividade de cada secretaria;

Captação de mais valores de recursos para investimentos em pro-

jetos no município;

Capacitação das equipes;

Fortalecimento da imagem da gestão;

Melhora da imagem de prefeito(a) e vice;

Aumento da aprovação da gestão ;

Maior conexão com a comunidade;

Maior e�ciência no gasto dos recursos.
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 Neste processo nossos especialistas irão analisar alguns 
pontos da gestão para que possamos criar e treinar para o Plano 
Estratégico.  O trabalho é realizado com pessoas chave, como se-
cretários que tem papel estratégico na gestão. 
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 Nesta etapa nossos especialistas irão analisar todas as pro-
postas que fazem parte do plano de governo, para que possam 
ter a orientação das demandas que teremos. Em um segundo 
momento há análise da equipe, estudando o potencial ou as di�-
culdades de cada setor/pessoa envolvida para que sejam monta-
dos os procedimentos seguintes de treinamento e acompanha-
mento. 
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 Após as necessidades já reconhecidas e também o capital 
humano envolvido, nossa equipe fará o escopo do Plano Estraté-
gico, baseado em planos de ações, treinamento e acompanha-
mento de resultados. 
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 Nesta etapa nossos especialistas realizam treinamentos pre-
viamente agendados com a equipe, tornando possível com que 

haja capacitação e melhoria na produtividade.  O formato de trei-
namento é presencial ou online (de acordo com cada situação e 
projeto) e as abordagens dos treinamentos são:
- CRIAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO:
- ANÁLISE DAS NECESSIDADES DO SETOR
- CONSTRUÇÃO DA ROTINA DO SETOR
- GESTÃO DE PESSOAS NA PRÁTICA 
- RESOLUÇÁO DE CONFLITOS 
- INTELIGÊNCIA EMOCIONAL
- AVALIAÇAO DE RESULTADOS
- FEEDBACK 
- MARKETING PESSOAL 
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 Nesta etapa nossos especialistas irão auxiliar na condução da 
avaliação de produtividade de cada setor, apontando as di�culda-
des encontradas, além das mudanças necessárias em cada área.  
 Através de feedback em grupo e individualmente nós pode-
remos rapidamente alcançar objetivos importantes para consoli-
dação das propostas apresentadas para a comunidade. 
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 Para nós é importante conectar essas duas áreas de assesso-
ria: a criação do Plano Estratégico e a Comunicação e o Marketing, 
esses programas irão criar oportunidades de iniciar, desenvolver e 
�nalizar projetos, além de mostrar para a comunidade, de forma 
estratégica e transparente, o que está sendo realizado pela 
gestão. 
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 Neste plano inicial devemos ter clareza nos seguintes aspec-
tos da gestão: 
 Realização de Análise SWOOT focado no Marketing (análise 
dos pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades da gestão);
 Criação de estratégias a curto, médio e longo prazos;
Procedimentos para fortalecimento da imagem dos gestores - 
prefeitos(as);
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 Iremos atuar com Facebook e Instagram analisando as redes 
sociais e as informações que constam sobre o(a) prefeito(a). 

Criaremos redes sociais o�ciais dos gestores (prefeito e vice);
Criaremos links de acesso rápido para os canais de redes sociais;
Criaremos capas para as redes sociais, assim como fotos de per�l; 
Seremos responsáveis pela comunicação das informações estraté-
gicas (através de contato com equipe da prefeitura); 

 Daremos orientações de coleta de informações, fotos que 
devem ser tiradas, etc. para a pessoa responsável pela comuni-
cação da prefeitura;
 Realizaremos reestruturação textual e de layout no website 
da prefeitura, através de contato com empresa que criou esse 
canal; 
 Faremos a compra de plataforma online para gerenciamento 
de todos os vídeos, fotos e documentos relativos a todos os pro-
cedimentos de marketing – planejamento estratégico – área téc-
nica.
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 Gravações de vídeos de acordo com o Plano Estratégico, as 
captações de recursos, os projetos que estão se concretizando e o 
balanço do governo. Estes vídeos serão divididos em:
- Informações sobre o andamento dos projetos; 
- Atividades mensais da gestão; 
- Apontamentos que fortaleçam a imagem do gestor e de sua 
equipe; 

- Recebimento de produtos/maquinário/treinamentos/palestras;
- Acontecimentos diversos. 
 Utilizaremos vídeos de cunho emocional / técnico para que a 
conexão com a comunidade se fortaleça através da transparência 
da gestão e da obtenção de resultados. 
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 Realização de campanhas e acompanhamento de resultados 
pelo período da assessoria, através de direcionamento ligado ao 
Plano Estratégico construído. 
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 Nossa equipe irá realizar o treinamento dos gestores (prefeito 
e vice), assim como do(as) secretários(as) de cada área para melho-
rar a comunicação e a expressão, conhecendo e utilizando gatilhos 
comportamentais que podem melhorar sua imagem e a conexão 
com as pessoas. Também iremos auxiliar na criação de falas para 
todos os vídeos que necessitaremos realizar. 
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 Estaremos realizando treinamentos nessa área para possibili-
tar aos gestores poderem compreender como usar de forma ade-
quada as redes sociais e também poderem se conectar pessoal-
mente, de forma mais estratégica com a comunidade. 
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Responsável Técnico
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���������������������  (Planejamento Estratégico / Comunicação e 
Transparência)
Consultor Empresarial, Economista, neurotrainer e professor uni-
versitário.

Formado em Finanças e Administração, Técnico Contábil, Especia-
lizado MBA em Estratégias de Negócios, Especializado MBA em 
Gestão de Pessoas, Especializado em Psicologia, Especialista e 
Certi�cado pelo ICF (International Coaching Federation) para 
atuar com o desenvolvimento de Coaching, Mentoring e Holome-
toring pelo sistema ISOR, Practitioner em Programação Neurolin-
guistica pelo Conselho Internacional de PNL, mestre em Econo-
mia e Gestão de Con�itos pelo Centro Universitário ESEADE/ 
Buenos Aires/AR e atualmente cursando o curso de Especialização 
em Neuropsicologia.

Este projeto tem validade de 05 dias úteis.
Contatos: consultoria@institutoellus.com | www.institutoellus.-
com
Rua Independencia 1000 | Centro | Passo Fundo | RS
54 981125300
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Contate nossa Equipe agora
Contatos: consultoria@institutoellus.com
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Rua Independencia 1000 | Centro | Passo Fundo | RS
(54) 9.8112-5300


