Por que Sagres
Trata-se de uma homenagem a um dos mais

significativos exemplos de projeto estratégico bem

sucedido da história mundial, ressaltando a ligação
atávica entre as nações brasileira e portuguesa.

O promontório de Sagres abrigou o mais completo e

inovador centro de estudos náuticos do Séc. XV, sob a

direção do infante Dom Henrique, tesoureiro da Ordem
de Cristo e irmão do Rei Dom João I.

O Projeto permitiu a Portugal o domínio das rotas

comerciais do Atlântico Sul, da África e da Ásia, a ponto
de fazer do idioma lusitano a língua franca da época,
usada em portos dos três continentes.

O Instituto
No ano de 2004, um grupo de profissionais com ampla formação
acadêmica e diversificada experiência em órgãos públicos e privados decidiu criar uma instituição orientada para as melhores
práticas de planejamentoi e gestão.
O Instituto SAGRES – Política e Gestão Estratégica Aplicadas é
uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, que tem
por finalidade promover estudos e pesquisas, desenvolvimento
de soluções tecnológicas, produção e divulgação de informações
e conhecimentos técnicos e científicos, bem como eventos, consultorias, capacitação, desenvolvimento e treinamento, em suas
áreas de conhecimento.
Desenvolve suas atividades por intermédio da execução direta de
projetos, programas ou planos de ação, bem como da prestação
de serviços a outras organizações sem fins lucrativos e a órgãos
públicos e privados que atuam em áreas afins.
Está qualificado como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), nos termos da Lei n. 9.790, de 23 de março
de 1999, conforme despacho da Secretaria Nacional de Justiça,
publicado no Diário Oficial de 15 de agosto de 2006.

1MISSÃO

Oferecer base conceitual consistente e
melhores práticas em nossas áreas de
conhecimento.

2VISÃO

Ser polo de excelência, nacional e
internacional, em política e gestão
estratégica aplicadas.

3VALORES

Ética e Legalidade; Independência
Intelectual; Efetividade;
Excelência; Respeito à Diversidade;
Responsabilidade Socioambiental.
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As experiências e expertises reunidas nos últimos anos permitem afirmar que os métodos e técnicas de Prospectiva, Inteligência e Análise
de Dinâmicas Governantes (ADG) constituem hoje o cerne que faz, do
SAGRES, referência em Planejamento e Gestão Estratégica.

Áreas prioritárias

Prospectiva, derivada do latim prospectivus (aquele que faz ver adiante
ou ao longe), é a disciplina que permite visualizar futuros múltiplos,
oferecendo subsídios para atuar no presente. Por serem os cenários de
longo prazo complexos e incompatíveis com as percepções de previsão e
projeção, a prospectiva se torna estratégica na medida em que se propõe
a trabalhar sobre as incertezas, de modo a concretizar as hipóteses mais
favoráveis na construção do melhor futuro possível.

Outras áreas

Inteligência, do latim intelligere (saber estabelecer ligações entre os
elementos para produzir um conteúdo significativo), é a atividade de
produção de conhecimentos em apoio à decisão, que acompanha o
presente, identificando e monitorando atores e eventos de relevância,
com foco em seus prováveis desdobramentos futuros — tendências e
rupturas — possibilitando à alta gestão ações proativas.

• Planejamento e Gestão Estratégica
• Prospectiva Estratégica
• Inteligência Estratégica
• Análise de Dinâmicas Governantes (ADG)
• Ciência, tecnologia e inovação
• Gestão Acadêmica e Universitária
• Segurança e defesa
• Logística e gestão de recursos
• Relações internacionais
• Defesa, preservação e conservação do meio ambiente
e promoção do desenvolvimento sustentável
• Promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos
humanos, de democracia e de valores universais
• Cultura, defesa e conservação do patrimônio
histórico e artístico
• Gestão estratégica de saúde

ADG é uma das principais marcas do Instituto. Oferece subsídios para
interação com os atores de interesse, a partir da análise de suas estratégias e fatores de influência. Integra, ainda, fundamentos de Teoria dos
Jogos e Negociação.

Metodologia FIGE
Ferramentas Integradas de Gestão Estratégica
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Metodologia
O Instituto SAGRES desenvolve e aplica a metodologia FIGE — Ferramentas Integradas de Gestão Estratégica. O princípio básico consiste em adaptar e integrar diversas ferramentas de gestão, disponíveis na
literatura e reconhecidas como melhores práticas junto a instituições públicas e privadas, de modo a
atender às necessidades e expectativas dos clientes e parceiros.

A FIGE, com apoio da Tecnologia da
Informação, permite integrar as melhores
práticas de:
• Avaliação Diagnóstica
• Planejamento de longo, médio e curto prazos
• Prospectiva Estratégica (Cenários Futuros)
• Gestão Estratégica
• Análise de Dinâmicas Governantes (ADG)
• Inteligência Estratégica
• Comunicação Social

Conforme as necessidades,
outras práticas podem ser agregadas,
como:
• Balanced Scorecard (BSC)
• Gestão de Processos
• Gestão por Projetos
• Liderança e Comportamento Organizacional
• Metodologia do Processo Decisório
• Teoria dos Jogos
• Técnica de Entrevista
• Gestão de Mudanças Organizacionais
• Negociação e Solução de Controvérsias
• Gerenciamento de Crises
• Segurança Corporativa

Principais Projetos
Projeto Planejamento Estratégico da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa - AMAZUL.

Consultoria especializada para Planejamento e Gestão Estratégica para a AMAZUL, empresa pública vinculada ao Ministério
da Defesa, por meio do Comando da Marinha, criada para promover, desenvolver, absorver, transferir e manter tecnologias
necessárias às atividades nucleares e de construção de submarinos.

Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE)

D esenvolvimento do Projeto “Brasil 3 Tempos - 2007, 2015 e 2022”, instrumento nacional para apoio ao planejamento
integrado e à gestão estratégica, com base em diagnósticos conjunturais, análises retrospectivas e cenários prospectivos,
considerando as dimensões institucional, econômica, socio- cultural, territorial, ambiental, do conhecimento e global.
Cenários Prospectivos no âmbito do estudo Estratégia de Expansão da Educação Superior no Brasil, conduzido pelo Centro de
Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE)

Instituto Euvaldo Lodi (IEL), do Sistema Indústria
(Confederação Nacional da Indústria-CNI)

C apacitação de integrantes da Rede Brasileira dos Centros Internacionais
de Negócios (Rede CIN) em Inteligência Competitiva;
Desenvolvimento de Indicadores Prospectivos de Compe- titividade Industrial (IPCI);
Apoio a estudos pro spectivos e criação de Núcleos de Inteligência Competitiva Setoriais (NICS), em conjunto com os Observatórios
de Desenvolvimento Industrial (ODI) de seis Estados da Federação, a saber:
Rio Grande do Sul: Cadeia Produtiva do Setor de Biocombustíveis;
Santa Catarina: Arranjo Produtivo Local do Setor de Tecnologias de Informação de Comunicação (TICs);
Paraná: Cadeia Produtiva da Indústria Automobi- lística;
Minas Gerais: Cadeia Produtiva do Setor Metalmecâ- nico voltado para o setor nacional de Petróleo e Gás;
Bahia: Cadeia Produtiva do Setor de Petróleo e Gás;
Pernambuco: Cadeia Produtiva do Setor Metalme- cânico voltado para o Complexo Portuário de Suape.

Agência Brasileira de Inteligência (Abin)

Capacitação em Prospectiva Estratégica para os alunos do Curso de Aperfeiçoamento de Inteligência

Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo

Desenvolvimento do Projeto “Cenários Ambientais 2020”, cuja finalidade foi “Elaborar propostas de políticas públicas
de médio e de longo prazos a partir de cenários ambientais prospectivos para o ano de 2020”.

Ministério Público de Goiás (MPGO)

Implantação de Unidade de Inteligência Estratégica e capacitação de membros servidores,
em apoio ao Planejamento e à Gestão Estratégica.

Governo do Estado de Goiás

Implantação de Núcleo de Inteligência e Prospectiva Estra- tégicas (NIPE) e elaboração do “Plano Goiás 2030”,
como norteador para a elaboração e a execução dos próximos Pla- nos Plurianuais (PPA) e respectivos Orçamentos Anuais.

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)

Apoio ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), para diagnóstico de inclusão produtiva
do pessoal inscrito no CadÚnico, em face de grandes projetos de investimento.

Ministério Público do Trabalho (MPT)

Construção e implementação do Sistema de Inteligência Estratégi- ca (SIMPT), em apoio ao Planejamento
e à Gestão Estratégica, em âmbito nacional.

Fundação Oswaldo Crus (FIOCRUZ)

Desenvolvimento e acompanhamento técnico de plataforma web (Consulta Augures),
coletando e processando opiniões de especialistas e do público em geral.

Leroy Merlin

Serviços técnicos especializados de consultoria em apoio ao de- senvolvimento de estudos prospectivos, aportando conhecimentos
sobre as tendências globais relacionadas com as dimensões: social, cultural, econômica, tecnológica, ambiental, mercadológica e
política, bem como tendências nacionais relacionadas às casas, aos lares, à célula familiar, à demografia e aos estilos de vida.

Movimento Inter Grande – Sport Club Internacional
Desenvolvimento e acompanhamento técnico de plataforma web (Consulta Augures),
coletando e processando opiniões de especialistas e do público em geral.

Associação Nacional de Equoterapia (ANDE-BRASIL)
Projeto de responsabilidade social com o aporte de serviços técnicos especializados de consultoria
para a elaboração do Planejamen- to, reorganização institucional e implementação da Gestão Estratégica.

Conselho Municipal da Cidade de Maricá-RJ
Projeto de responsabilidade social com o aporte de serviços técnicos especializados
de consultoria para a elaboração do “Plano Estratégico Maricá - 2013-2031”.

Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Planejamento Serviços técnicos especializados de consultoria para Redesenho do Sistema Estadual de Planejamento,
com o objetivo de propor a re- modelagem institucional das estruturas e acompanhar sua implan- tação a partir do mapeamento,
análise e revisão dos processos, nas áreas de:
Planejamento estratégico;
Monitoramento e avaliação dos programas governamentais;
Gestão orçamentária;
Cooperação técnico-financeira para o desenvolvimento.

Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda - Assefaz

Elaboração e implementação da Política de Segurança Corporativa, visando à proteção dos ativos materiais,
informacionais e pessoas da Fundação como um dos vetores de fortalecimento da organização.

Conselho Federal de Medicina Veterinária

Capacitação e consultoria para elaboração do Plano Estratégico, bem como o desdobramento e alinhamento
em Planos Táticos e Operacionais, com os respectivos Mapas de Contribuição, Indicadores e Metas das diversas áreas,
com base na metodologia Balanced Scorecard (BSC).

Ministério de Minas e Energia (MME)

Capacitação em Planejamento e Gestão Estratégica, com vistas à estruturação de objetivos, metas, indicadores,
mapa estratégico e iniciativas estratégicas, com base na metodologia Balanced Scorecard (BSC)
e na Decisão Normativa (DN) Nº 119/2012, do Tribunal de Contas da União (TCU);
Confederação Nacional da Indústria (CNI)
Capacitação em Prospectiva Estratégica para representantes da rede nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador.

Tribunal Superior do Trabalho (TST)

Capacitação em Gestão Estratégica na Prática Desdobramento e Comunicação para representantes
dos 27 (vinte e sete) Tribunais Regionais do Trabalho (TRT).

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, da Justiça Federal de Brasília/DF

Capacitação em Indicadores Gerencias de Desempenho, afim de fortalecer os processos de monitoramento
e avaliação, com foco nos Recursos Humanos.

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA

Serviços técnicos especializados de instrutoria para elaboração e execução de Curso de Planejamento Tático Operacional.

Softwares de Apoio
Na era do conhecimento, sistemas informatizados constituem a base sobre a qual são colocados em
prática os métodos e as técnicas que permitem às organizações buscar posicionamentos otimizados e
vantagens competitivas fundamentais.

ÁUGURES

Sistema de informações concebido e desenvolvido para automatizar e dar suporte aos principais processos
utilizados na metodologia FIGE, tais como Avaliação Diagnóstica; consulta web (Consulta Áugures);
Prospectiva Estratégica; Planejamento Estratégico, Inteligência e Análise de Dinâmicas Governantes.

SIGAI (Sistema Integrado de Gestão do Acesso à Informação)

Solução de software desenvolvida para automatizar processos administrativos e operacionais, atendendo aos
critérios estabelecidos pela Lei de Acesso à Informação (Lei n. 12.527, de 18 de novembro de 2011). O sistema
foi concebido tendo como base os requisitos estabelecidos no guia da internet emitido pela CGU em março de
2012, que orienta os órgãos e entidades do Poder Público e de Organizações Não Governamentais (ONG) para
a implementação de seção sobre a Lei, em seus respectivos sítios eletrônicos institucionais.

DÉDALO

Sistema de informações especialista, concebido e desenvolvido para automatizar, integrar e dar suporte aos
principais processos utilizados no gerenciamento da segurança operacional, na gestão da qualidade e no
controle operacional de uma empresa aérea.

BIBLIOTECA VIRTUAL

Solução de software de registro e compartilhamento em nuvem, construído para armazenar informações a
partir de critérios taxionômicos definidos pelo próprio usuário. Permite a indexação, armazenagem, localização
e recuperação das informações de forma prática e ágil. Torna possível, ainda, ao usuário montar um ambiente
virtual de compartilhamento com uma rede por ele criada, facilitando a construção coletiva de conhecimento
junto a outros especialistas, estudiosos e interessados em assuntos específicos.

Educação Ambiental
O projeto “Ipês do Cerrado” é uma iniciativa do Instituto Sagres que está sendo
desenvolvida em parceria com organizações públicas, privadas e do terceiro setor, com
o objetivo de fortalecer a consciência ambiental junto à população do Distrito Federal.
Oferece a oportunidade para que as pessoas vivenciem a experiência de plantar e
acompanhar o crescimento de uma árvore que, pela beleza de sua floração, tem sido
considerada um símbolo nacional.
Além de combater a poluição - cada árvore adulta absorveu algo em torno de duas
toneladas de gás carbônico - a participação neste projeto de educação ambiental
contribui para tornar Brasília e cidades satélites mais belas e humanas.
Com a capacidade de produzir 21 mil minimudas ao ano, o projeto permite,
ainda, fortalecer a imagem das organizações parceiras, destacando
seu compromisso com a responsabilidade socioambiental.
Contatos
Contatos poderão ser feitos com o Instituto,
por meio do e-mail sagres@sagres.org.br
ou por meio do telefone (61) 3272-7078.

Sede: SHCN CL, Qd. 309, Bloco B, Sala 212/A,
Cep.: 70.755-520 Asa Norte, Brasília-DF
Tel/Fax: +55 (61) 3272-7078

Sucursal: Rua Ten Cel Fabrício Pilar, 740, Conj. 403,
Bairro Mont’Serrat, Cep.: 90.450-040, Porto Alegre-RS
Tel: +55 (51) 3023-3339, Fax: +55 (51) 3023-3395

sagres@sagres.org.br
www.sagres.org.br
Conheça nossas representações nacionais e internacionais
acesse http://sagres.org.br/contatos/

