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O Instituto Publix é mais que uma organização que atua no mercado de consultoria. Seu 
desafio é gerar aprendizado para resultados, integrando consultoria, pesquisa, educação 
e publicações. Sua equipe combina experiência no setor público e em consultoria 
organizacional com atuação acadêmica, unindo teoria e prática com presença em 
notórias iniciativas de melhoria da governança pública e no debate contemporâneo.

Sua história de criação de conhecimento, transformações e resultados gerados para 
seus clientes está registrada em mais de 30 livros e de 300 artigos.

O empenho em gerar conhecimento resultou em diversas abordagens, metodologias 
e instrumentos de gestão para resultados. Sua carteira de experiências abrange mais 
de 300 organizações no Brasil e no exterior, envolvendo todos os campos de políticas 
públicas, os três poderes e esferas de governo. Forma hoje uma comunidade de 
milhares de participantes de programas de capacitação, consultoria e pesquisa, que 
mantêm intensa interação e troca de conhecimento por meio da Rede de Governança 
para Resultados.

MISSÃO
O Instituto Publix foi criado com o propósito de desenvolver conhecimentos inovadores 
em gestão e transformá-los em resultados para governos, organizações e pessoas.

VALORES
Somos regidos pelos seguintes valores: 

• Ética, transparência e responsabilização
• Sensibilidade para compreender o interesse público
• Capacidade de enxergar e propor soluções para o todo
• Inovação, Criatividade
• Comprometimento, perseverança e trabalho com afinco
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Diferenciais do Publix
Metodologia Inovadora 
para o Setor Público

Innovation Lab

Banco de 
Boas Práticas

Benchmark

Especialistas 
em Gestão

Co-criação

Comunicação e 
Mobilização

Transferência de 
Conhecimento

Coach e Gestão da 
Mudança

Reconhecimento e 
Valorização
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Um projeto de transformação tem que envolver e comprometer os servidores 
públicos e por isso utilizamos uma metodologia de trabalho com co-criação. 
Fazemos juntos, em equipe, pois com isso conseguimos unir o conhecimento 
técnico dos nossos consultores  e dos servidores sobre a realidade da 
organização e as possíveis soluções a serem adotadas. 

Comunicação e Mobilização

Transferência de Conhecimento

Coach e Gestão da Mudança

Reconhecimento e Valorização

Co-criação

Ajudamos no desenvolvimento de uma campanha interna para envolvimento 
e comprometimento dos servidores com o projeto de mudança. Essa 
campanha envolve a utilização de newsletters, enquetes, entre outros 
recursos sem custos para o cliente. 

Nos preocupamos com a sustentabilidade dos resultados e por isso 
promovemos, como parte do nosso trabalho, ações de qualificação das 
equipes utilizando palestras presenciais e acesso a nossos cursos utilizando 
educação a distância. 

Nossos diretores e especialistas apoiarão a alta liderança na discussão dos 
aspectos críticos para conduzir o processo de mudança visando à 
implementação das recomendações e o sucesso do projeto organizacional. 
Utilizamos nossa expertise em diferentes etapas do projeto para discutir as 
melhores opções e apoiar o cliente na implantação da decisão tomada.

Criamos campanhas de incentivo e valorização profissional a partir da 
utilização de uma moeda virtual do conhecimento como estratégia para 
premiar as equipes que mais se envolveram ao logo do projeto e produziram 
resultados inovadores. ACT
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THINK Nosso laboratório de inovação promove eventos e troca de experiências 

entre nossos clientes  com objetivo de gerar aprendizado e melhor aplicação 
de conhecimentos e experiências práticas. 

Innovation Lab

Metodologia Inovadora para o Setor Público
Entendemos os desafios do setor público, sua legislação, suas limitações e 
avanços, e por isso desenvolvemos uma metodologia inovadora para a 
melhoria do setor público. A metodologia da Gestão Matricial para 
Resultados já foi implementada com sucesso em mais de 300 projetos de 
organizações públicas de diversos perfis, obtendo reconhecimento nacional 
e internacional. 

Banco de Boas Práticas

Benchmark

Especialistas em Gestão

Dispomos de um banco de boas práticas já testado e aprovado por 
organizações brasileiras e internacionais nos poderes executivo, judiciário e 
legislativo, e no âmbito federal, estadual e municipal. Esse repositório possui 
experiências de todos os temas de políticas públicas envolvendo questões 
desde saúde, educação e segurança até política aeroespacial ou indígena. 

Dispomos de informações, dados e estatísticas para comparação dos 
principais temas de políticas públicas como subsídio para identificar 
oportunidades de melhoria passíveis de aplicação aos casos em questão. 

Nossa equipe de consultores é formada por uma rede de especialistas com 
as mais diferentes formações, incluíndo mestres e doutores, e experiências, 
como ex-secretários e diretores de organizações públicas, tanto no Brasil 
como no exterior. 
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Mais sobre o Publix
1. Somos especializados na atuação junto ao setor público

2. Somos referência em gestão pública com mais de 1.000 

citações — de trabalhos acadêmicos a metodologias e 

projetos do Publix

3. Realizamos trabalhos em todas as áreas temáticas da 

administração pública, com destaque para projetos nas áreas 

de saúde, educação, segurança, gestão, regulação, fiscal/

fazendária, políticas sociais, gestão municipal, entre outras

4. Produzimos novos conhecimentos e metodologias em gestão pública 

com o estado da arte, publicados em mais de 30 livros e 300 artigos 

5. Desenvolvemos um banco de boas práticas com mais de 300 projetos e 

benchmarks nacionais e internacionais para subsidiar nossos trabalhos

6. Nossa metodologia didática integra o ensino presencial com o EAD,  e 

aplicação do conteúdo para o desenvolvimento de inovações e para a 

resolução de problemas

7. Nossa metodologia em projetos no setor público foi reconhecida 

internacionalmente por organizações como BID, Banco Mundial e OPAS/

OMS em razão do impacto alcançado
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Publix em 
Números
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Publicações
Exclusivas
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Publicações
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Clientes



Solução Integrada de

EAD do Publix
A solução em EaD do Publix utiliza diversas estratégias de ensino inovadoras 
com objetivo de proporcionar a melhor experiência online para seus alunos. 
Acreditamos que o aprendizado para resultados acontece quando o aluno 
muda a sua realidade utilizando o conhecimento desenvolvido no programa. 

• Vídeo-aula
• Apostila
• Caderno de práticas
• Maratona  de projetos
• Biblioteca e videoteca virtual
• Banco de boas práticas
• Interatividade
• Campus virtual
• Certificação
• Tot (moeda do conhecimento)
• Glossário
• Chat
• Suporte
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Interatividade
Utilização de recursos interativos do  conteúdo com o objetivo 
de melhorar a experiência de aprendizagem do aluno.
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Certificação
Emissão do certificado com código de autenticidade pelo 
próprio aluno, que alcançou o desempenho mínimo exigido.
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Vídeo-aula
Aulas com professores especialistas no assunto 
com uma visão geral sobre os principais conceitos 
do curso.
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Apostila
Material didático com apresentação dos con-
ceitos e utilizando infográficos e ilustrações, 
visando melhorar o aprendizado do aluno.
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Maratona 
de Projetos
Criação de desafios em 
cada curso para que os 
alunos possam resolvê-los 
utilizando os conhecimen-
tos aprendidos.
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Banco de Boas Práticas
Identificação e compartilhamento de boas práticas de gestão nacionais e internacionais com o objetivo de 
disseminá-las.
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Biblioteca e 
Videoteca Virtual

Disponibilização de publicações e vídeos 
sobre os principais temas de gestão.
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Acervo Virtual
Disponibilização de artigos, casos e conteúdos de relevância 
para que os alunos possam ter uma educação continuada.
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Caderno de Práticas
Guia com orientações para implementação do conteúdo 
dentro da realidade do aluno do curso.
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Glossário
Lista com os principais conceitos utilizados no curso e suas definições.
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Chat
Conversa online com o tutor com objetivo de 
promover debates no curso.
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Suporte
Central 0800 e chat online para atendimento dos alunos.
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TOT
Moeda virtual do conhecimento utilizada como forma de reconhecimento e 
incentivo para que os alunos apliquem o conhecimento adquirido no curso no seu 
dia-a-dia.




