INICIATIVA ESTRATÉGICA
DIRETORIA EXECUTIVA

ESCRITÓRIO DE GESTÃO ESTRATÉGICA - EGE

O termo Iniciativa Estratégica no âmbito do DNIT é o nome dado ao projeto vinculado
ao atingimento de um objetivo definido no Mapa Estratégico da Autarquia.
O que é um projeto ?
É um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo,
indicando que se têm um início e um término definidos.

Qual metodologia adotada pelo DNIT?
Nossa metodologia tem como referência o Guia de Melhores Práticas em Gerenciamento de
Projetos – PMBOK.

O que é o gerenciamento de projeto?
É a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas para a execução de
projetos de forma efetiva e eficaz.

Por que gerenciar um projeto?
Melhoria de qualidade nos resultados; Redução nos prazos de entrega; Otimização de recursos.
Aumento do comprometimento com objetivos e resultados; Acesso rápido à informação para
tomada de decisão; Minimização dos riscos.

Como a metodologia foi aplicada ao DNIT?
A nossa metodologia utiliza cinco documentos fundamentais que são: TAP, EAP, Cronograma,
TEP e o Termo de Solicitação de Mudança - TSM (quando necessário). Todos adaptados ao DNIT.

Termo de Abertura
do Projeto - TAP
Documento
que
formaliza o início do
projeto, contendo as
principais informações
e
dá
autoridade
necessária ao gerente
de projetos.

Estrutura Analítica
do Projeto - EAP
Fornece
uma
visão
estruturada das entregas
do projeto, ilustrando
como
elas
serão
realizadas.

Cronograma do
Projeto

Termo de Encerramento
do Projeto - TEP

Documenta as atividades
do projeto com as datas
de início e término, a
dependência de outras
atividades, além dos seus
responsáveis. Utilizamos
a ferramenta PROJECT
para monitorar cada
projeto.

Formaliza o encerramento
de todas as atividades e
processos do projeto e o
aceite final do cliente para
todas
as
entregas
acordadas.

Iniciativas Estratégicas devem possuir sua documentação completa e bem escrita, sempre
atualizadas com o Mapa Estratégico do DNIT.
Precisa de ajuda? Procure o Escritório de Gestão Estratégica da Diretoria Executiva ou utilize os canais
de comunicação
http://gestaoestrategica.dnit.gov.br/

gestao.estrategica@dnit.gov.br

(61) 3315-4477

