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RESUMO 
 
 
O interesse na gestão de projetos é um tema em ascenção em virtude dos efeitos da 
globalização que tornou os mercados muito mais competitivos, e têm obrigado os 
Estados a modernizarem a sua administração, buscando maior eficiência e eficácia 
na sua gestão em virtude da crise fiscal dos Estados. Isso implica numa 
transformação da forma de gerir o Estado, pois conceitos antes aplicados somente 
no setor privado passam a ser utilizados como benchmarks com o objetivo de 
modernizar e tornar o serviço público mais eficiente, para melhor atender às 
necessidades da sociedade. Este trabalho teve como objetivo estudar a implantação 
e a atuação dos escritórios de projetos no Estado do Ceará, procurando entender 
quais os fatores que motivaram essa necessidade, como os escritórios de projetos 
controlam e influenciam a gestão do portfólio de projetos, analisar os obstáculos da 
sua atuação e quais os resultados que os escritórios de projetos têm proporcionado 
ao Estado do Ceará. A metodologia caracterizou-se de um estudo de caso de 
natureza exploratória e de entrevistas em profundidade. A coleta de dados foi 
realizada por meio das entrevistas e coleta de outras informações que foram 
colhidas durante as visitas ou em sites do Estado. Foram realizadas dez entrevistas 
com gestores da Seplag que participaram desde o início do processo de 
implementação da cultura de gestão de projetos no Estado do Ceará que teve início 
em 2007. Decorrente da análise dos dados, observou-se que a implementação de 
uma cultura de gestão de projetos foi realizada como parte de uma reforma 
administrativa mais ampla que teve como objetivo uma melhoria do planejamento no 
Estado com a unificação dos seus instrumentos de planejamento nas secretarias e a 
implantação dos escritórios de projetos que criariam uma metodologia de gestão de 
projetos adequada às necessidades do Estado para suportar a implantação da 
Gestão Pública por Resultados (GPR). Quanto ao controle e a influência detectou-se 
que foram criados, um escritório central que faz o papel do escritório estratégico, 
escritórios setoriais que atuam de forma tática e gestores de projetos que realizam a 
gestão operacional. Observou-se como maiores obstáculos à atuação dos escritórios 
de projetos, o desafio cultural, a falta de conhecimentos e experiência em gestão de 
projetos e a falta de apoio por parte de alguns gestores. Como resultado, constatou-
se que a implementação da cultura de gestão de projetos no Estado do Ceará tem 
trazido resultados positivos, pois tanto os gestores tem uma percepção positiva 
quanto à melhoria dos resultados, como também foi observado na análise da GPR 
de algumas secretarias analisadas, que tem havido uma evolução positiva na 
maioria dos indicadores no período analisado de 2007 a 2011, como resultado da 
implementação de uma reforma administrativa com ênfase na gestão de projetos, o 
que tem permitido o alcance das metas e diretrizes estabelecidas na GPR pela 
Seplag e Governo. Conclui-se que mais e melhores serviços têm sido ofertados à 
sociedade pelo poder público, garantindo mais transparência e melhores resultados 
no setor público. 
 
 
Palavras chave: Gestão de projetos, gestão de programas, gestão de portfólios, 
escritórios de projetos, gestão pública por resultados, desempenho organizacional, 
setor público, Ceará. 
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ABSTRACT 
 
 
The interest in project management is a topic on the rise due to the effects of 
globalization that has made markets more competitive, and have forced States to 
modernize their administration, seeking greater efficiency and effectiveness in its 
management because of the fiscal crisis of States. This implies a transformation of 
how to manage the State as concepts applied before only in the private sector are to 
be used as benchmarks in order to modernize and make the public service more 
efficient, to better meet the needs of society. This work aimed to study the 
implementation and performance of project offices in the State of Ceará, seeking to 
understand what factors led to this need, as project offices control and influence the 
management of the portfolio of projects, analyze the obstacles of their performance 
and what results the project offices have provided to the State of Ceará. The 
methodology characterized a case study of exploratory nature and in-depth 
interviews. Data collection was conducted through interviews and collection of other 
information that was collected during visits or from sites of the State. Ten interviews 
were conducted with managers Seplag who participated from the beginning of the 
implementation process of project management culture in the state of Ceará, which 
began in 2007. From the analysis of the data, it was observed that the 
implementation of a project management culture was performed as part of a wider 
administrative reform aimed to better planning of the State with the unification of their 
planning instruments in the secretariats and establishment of project offices that 
would create a methodology for project management tailored to the needs of the 
state to support the deployment of Public Management by Results (PMR). As for the 
control and influence were detected that were created, a central office that makes the 
role of strategic office, sectorial offices that operate tactical and project managers 
who perform operational management. Observed as major obstacles to the 
performance of the project offices, cultural challenge, lack of knowledge and 
experience in project management and lack of support by some managers. As a 
result, it was found that the implementation of project management culture in the 
state of Ceará has brought positive results, as both managers have a positive 
perception of the improvement of the results, as was also observed in the analysis of 
PMR some departments analyzed, that there have been positive developments in 
most indicators in the analyzed period 2007-2011, as a result of the implementation 
of administrative reform with emphasis on project management, which has allowed 
the achievement of goals and guidelines established in the PMR by Seplag and 
Government. It is concluded that more and better services have been offered to the 
company by the government, ensuring greater transparency and better results in the 
public sector. 
 
 
Keywords: Project management, program management, portfolio management, 
project offices, public management for results, organizational performance, public 
sector, Ceará. 
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1. INTRODUÇÃO 

Embora o termo projeto seja há tempos conhecido e utilizado, vale ressaltar 

que o estudo de técnicas que melhoram sua execução, assim como a implantação 

do escritório de projetos, com o intuito de obter melhor desempenho e controle dos 

projetos nas organizações, é um tema recente e em franca ascensão no mundo e, 

principalmente no Brasil, pois as organizações, frente à globalização, têm buscado 

tornarem-se mais competitivas. Para isso, investem na adoção e melhoria de seus 

processos e atividades organizacionais, no sentido de obterem vantagem 

competitiva em relação às demais organizações. 

Segundo o PMI – CHAPTERS BRASILEIROS (2010a) nos resultados de sua 

survey, de todas as 460 organizações pesquisadas no Brasil, 82,6% delas adotam 

uma lista formal dos projetos ativos; 53,5% das organizações têm projetos 

organizados em categorias, 80% das organizações trabalham ou pretendem adotar 

o conceito de programas e 65% dispõem pelo menos de um escritório de projetos 

(PMO – Project Management Office) na organização. 

As organizações, visando ao enfrentamento do aumento da concorrência na 

busca por se tornarem mais competitivas, têm procurado ganhos em sua maturidade 

organizacional, em especial na área de gestão de projetos1, conforme é notório nos 

resultados obtidos pelo PMI – CHAPTERS BRASILEIROS (2010a). 

Quanto mais experiente torna-se o Homem, tende a tomar decisões mais 

acertadas, eficientes e eficazes, sendo menos propenso a cometer erros, pois, e 

uma vez vivenciadas tantas situações, quando se depara novamente com elas já 

sabe as respostas ou formula um mapa mental que torna muito mais fácil a 

resolução ou o entendimento da problemática. 

As organizações atuam da mesma forma, mas, em sendo instituições mais 

complexas, a conquista e o incremento de sua maturidade organizacional não ocorre 

de forma tão espontânea e certa como acontece com os indivíduos, dado que as 

organizações são complexas na sua composição, constituídas de pessoas, 

patrimônio tangível e intangível, valores, objetivos, sendo todo esse conjunto 

mutável e dinâmico. Por isso, é necessário um esforço maior, para que se 
                                                 
1 Significa o nível em que a organização se encontra num determinado momento, em relação ao nível 
de eficiência e eficácia dos seus processos internos e dos projetos da organização (PMI, 2008). 
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estabeleça como um dos valores da organização o aumento da sua maturidade 

organizacional, com a tomada de iniciativas que possibilitem o suporte necessário ao 

incremento da maturidade organizacional, de forma holística ou na área de projetos. 

Pesquisas mostram que somente 16% dos projetos terminam no prazo e 

custo previstos, em 2002 nos EUA (IBBS; REGINATO, 2002). No entanto, segundo o 

The Standish Group (2011), esse percentual aumentou de 16% em 1994 para 37% 

em 2010, nos EUA, o que ainda representa um percentual baixo de sucesso. O 

Standish Group atribui esse aumento no nível de sucesso dos projetos, a um 

aumento da adoção de processos relacionados a projetos e a um ambiente mais 

homogêneo do perfil dos profissionais. 

Portanto, o controle organizacional é tema bastante importante e 

contemporâneo nas organizações, existindo uma necessidade premente de projetos 

mais eficientes e eficazes, bem como a seleção correta e adequada dos projetos 

escolhidos para atender à demanda da organização, no intuito de que alcance seus 

objetivos e metas estratégicas, tornando-se imprescindível o aumento específico da 

maturidade organizacional em gestão de projetos. Isso implica na necessidade de 

implantação de uma unidade, setor ou departamento organizacional responsável 

pela seleção, execução e controle desses projetos, que segundo o PMI (2008), o 

escritório de projetos se mostra responsável e necessário para o exercício de tais 

funções. 

Segundo Ibbs e Reginato (2002) e Crawford (2011), o escritório de projetos 

permite o aumento da maturidade organizacional em gestão de projetos. No dizer de 

Crawford (2011), de acordo com suas pesquisas, quanto maior a maturidade 

organizacional em gestão de projetos, maior será o ter de eficiência2 e eficácia3 na 

gestão de projetos. 

                                                 
2 Segundo Schermerhorn (2006), eficiência no desempenho representa uma medida do custo 

dos recursos associado ao cumprimento dos objetivos. 

3 Segundo Schermerhorn (2006), a eficácia significa medir aquilo que é pretendido em 

relação à especificação do emprego. 
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Pode-se inferir, então, que o escritório de projetos, como unidade 

organizacional, auxilia na disseminação e sedimentação na organização de boas 

práticas de gestão de projetos, possibilitando, desta forma, maior êxito nos projetos, 

ou seja, maior eficiência e eficácia nos resultados e, de forma consequente, maior 

alcance das metas e objetivos da organização, em consequência de um maior índice 

percentual de sucesso dos projetos organizacionais executados. 

De acordo com o PMI – CHAPTERS BRASILEIROS (2010a), as organizações 

reconhecem vários benefícios gerados pelo PMO, destacando-se o maior controle 

sobre prazo e custos dos projetos (41,9%), maior confiabilidade nas informações 

apresentadas (33,4%) e melhor comunicação entre as áreas da organização (31%). 

As organizações consideram como benefícios do gerenciamento de projetos vários 

itens, tendo maior relevância o aumento do comprometimento com objetivos e 

resultados (65%), a melhoria da qualidade nos resultados dos projetos (55,9%) e a 

disponibilidade de informação para a tomada de decisão (54%).  

O estudo destaca, ainda, a frequência com que os projetos têm obtido 

sucesso; 66% das organizações destacam que alcançam sucesso sempre ou na 

maioria das vezes, 34% afirmam que alcançam poucas vezes ou nunca, mas em 

contraposição, apontam os fatos a seguir, como problemas mais frequentes dos 

projetos; 60,2% afirmam não cumprirem os prazos, 43% apontam mudanças 

constantes de escopo e 40,1% indicam problemas de comunicação, dentre outros. 

Hobbs (2008) é ciente de que os escritórios de projetos têm-se tornado muito 

importante no gerenciamento de projetos. Existe, porém, falta de consenso sobre 

aspectos críticos dos PMOs, tendo com a realização de pesquisa em mais de 500 

PMOs ao redor do mundo, providenciado uma descrição realista sobre o estado 

atual da prática. Boyce (2009) também contribuiu com suas pesquisas para tentar 

identificar uma estrutura de PMO e buscar definir os tipos e funções dos PMOs. 

Crawford (2011) também desenvolveu pesquisas na mesma área.  

Os estudos dos autores (HOBBS, 2008; BOYCE, 2009; CRAWFORD, 2011) 

tiveram como objetivo entender melhor os PMOs e sua correlação com o aumento 

da maturidade organizacional e com o ganho do desempenho geral da organização. 
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Os estudos sobre gestão de projetos no setor público são em pequeno 

número e tratam da gestão de forma global, com enfoque restrito à gestão de 

projetos, mas somente com ênfase na gestão de projetos baseada no PMBOK 

(Project Management Body of Knowledge). Não foram identificados trabalhos que 

analisassem a gestão de projetos com enfoque no escritório de projetos, em todos 

os aspectos a que se propõe este trabalho. É precisamente esta lacuna do 

conhecimento que este trabalho se propõe a preencher. 

A seguir, apresenta-se uma síntese sobre alguns trabalhos sobre gestão na 

área pública e as conclusões dos respectivos pesquisadores/autores. 

Vilhena et al. (2006) aborda a gestão pública no Estado de Minas Gerais, mas 

de uma forma global, sem ênfase na gestão de projetos, levando em consideração 

as dificuldades financeiras em virtude de déficit fiscal assim como as exigências 

decorrentes da LRF ou Lei Complementar no 101, também denominada Lei de 

Responsabilidade Fiscal, de 4 de maio de 2000, que obrigou os governantes a 

assumirem responsabilidades no tocante à arrecadação e gastos públicos, 

estabelecendo metas, limites e condições para as receitas e despesas públicas. 

Carneiro et al. (2010) comenta que o Estado do Acre utiliza a gestão de 

projetos de forma estruturada utilizando as melhores práticas mundiais preconizadas 

pelo Project Management Institute (PMI) e sua estrutura de execução e 

monitoramento. Todavia inexistindo um estudo com o específico enfoque sobre a 

gestão de projetos, objetivo do trabalho em questão. 

Furtado, Fortunato e Teixeira (2011) realizaram pesquisa sobre a percepção 

dos gestores atuantes no gerenciamento de projetos, no âmbito do atual governo do 

Estado do Espírito Santo, com o objetivo de identificar quais os obstáculos 

enfrentados e os resultados obtidos pela administração pública com a implantação 

da metodologia de gerenciamento de projetos. 

O presente trabalho intenta contribuir com o meio acadêmico e profissional ao 

estudar a gestão de projetos no setor público, procurando entender como se dá esta 

gestão no setor público, estabelecendo como pressuposto central deste estudo a 

presença de uma correlação positiva entre gerenciamento de projetos e melhor 

desempenho dos projetos, considerando que: 
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a) O gerenciamento de projetos incrementa o índice de sucesso dos 

projetos, tornando as organizações mais eficientes e eficazes, 

aumentando, desta forma, o aproveitamento dos recursos 

organizacionais e possibilitando aumento do alcance dos objetivos das 

organizações; 

b) A criação de uma unidade organizacional denominada escritório de 

projetos, servirá para dar continuidade ou incremento ao gerenciamento 

de projetos na organização, por criar e buscar a melhoria constante da 

metodologia de gerenciamento de projetos, bem como fazer o 

monitoramento dos projetos da organização, permitindo, assim, o 

aumento do índice de sucesso dos projetos, maior eficiência 

organizacional e melhor consecução dos objetivos organizacionais. 

 

O problema da presente pesquisa é representado pela seguinte indagação: O 

que motivou a implantação e como atuam os escritórios de projetos no setor 

público? Tem como seu objetivo geral a seguinte proposição: Analisar a implantação 

e a atuação dos escritórios de projetos na gestão do portfólio de projetos no setor 

público. 

Derivados do objetivo geral, observam-se os objetivos específicos a saber: 

i. Identificar os fatores motivadores da implantação dos escritórios de 

projetos e como ocorreu a implantação; 

ii. Analisar como os escritórios de projetos controlam e influenciam a 

gestão do portfólio de projetos; 

iii.  Analisar os obstáculos na atuação dos escritórios de projetos; 

iv. Analisar os resultados dos escritórios de projetos. 

Muitos são os estudiosos e pesquisadores que se debruçam sobre o 

gerenciamento de projetos e escritórios de projetos, relacionando esses temas a 

uma melhor performance organizacional, decorrente de um melhor desempenho dos 

projetos organizacionais, destacando-se os seguintes pressupostos assumidos por 

este trabalho: 
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a) A estratégia organizacional é realizada através da seleção, priorização e 

balanceamento dos projetos da organização, projetos estes que, sendo 

selecionados e executados seguindo os processos que garantem sua 

importância e ligação à estratégia, possibilitam uma melhor execução da 

estratégia organizacional (PMI, 2009a); 

b) A maturidade organizacional em gestão de projetos e seu incremento 

possibilitam um crescente índice de sucesso dos projetos organizacionais, 

permitindo, desta forma, melhor consecução e alcance dos objetivos e 

metas organizacionais (PMI, 2008; CRAWFORD, 2011); 

c) O escritório de projetos influencia no sucesso dos projetos, possibilitando 

aumento da maturidade organizacional em gestão de projetos, 

implantação e aumento da metodologia de gestão de projetos, suporte 

aos gerentes de projetos, possibilitando e impulsionando o aumento do 

índice de sucesso de projetos (IBBS; REGINATO, 2002; DINSMORE; 

CAVALIERI, 2007; HOBBS; AUBRY; THUILLIER, 2008; HOBBS; AUBRY, 

2010; CRAWFORD, 2011). 

 

 

1.1  ESTRUTURA DO TRABALHO 

O presente trabalho divide-se em cinco seções. A primeira apresenta uma 

introdução na qual é apresentada uma visão geral e panorâmica do trabalho, onde 

se descreve o problema, o objetivo geral, os objetivos específicos e os pressupostos. 

A segunda seção delimita e detalha o referencial teórico utilizado, abordando, 

em primeiro lugar, os institutos de gerenciamento, destacando-se os principais: o 

PMI (Project Management Institute), o IPMA (International Project Management 

Association) e o OGC (Office of Government Commerce). Posteriormente é 

abordada a gestão organizacional de projetos. A seguir, é abordada a ligação entre 

a gestão de projetos e a estratégia organizacional, bem como, a gestão de projetos, 

programas e portfólios, de forma detalhada e separada. Em seguida, passa-se a 

descrever a maturidade organizacional na gestão de projetos e os principais 

modelos de maturidade: o modelo OPM3 (Organizational Project Management 

Maturity Model), o modelo PMMM (Project Management Maturity Model) e o modelo 
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Prado. E, finalmente são dissertados os tópicos de cultura organizacional na gestão 

de projetos, escritório de projetos e a gestão de projetos no setor público. 

A terceira seção trata da metodologia. Nela, o primeiro tópico busca detalhar 

e fazer uma caracterização da pesquisa. O segundo tópico destaca o motivo de 

tratar-se de um estudo de caso, buscando fundamentar os motivos, além de realizar 

a descrição de seus dois subtópicos: o primeiro descreve a caracterização do estudo 

de caso e o segundo define a unidade de análise. O terceiro tópico define o que é a 

análise de conteúdo, técnica que será empregada para analisar os dados coletados. 

O quarto tópico descreve como será executada a coleta de dados. O quinto tópico 

discorre sobre o modelo conceitual da pesquisa. E o sexto e último tópico retrata as 

etapas da pesquisa. 

A quarta seção apresenta a análise de resultados da pesquisa de campo. 

Nela, no primeiro tópico, busca-se detalhar melhor e fazer uma caracterização da 

estruturação da rede estadual de planejamento do Estado do Ceará, da estrutura 

dos escritórios de projetos que pertencem a essa rede e como é realizado o 

monitoramento dos projetos. Do segundo ao sexto tópico é realizada a análise de 

conteúdo das entrevistas realizadas. O sexto tópico contém dois sub-tópicos que 

abordam respectivamente a análise macro dos projetos e a gestão pública por 

resultados. 

A quinta seção traz as considerações finais do presente trabalho. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Nesta seção, são apresentados os referenciais teóricos que fundamentam o 

curso do trabalho.  

O tópico institutos de gerenciamento é abordado em primeiro lugar, haja vista 

ser de suma importância conhecer as principais organizações de relevância 

internacional, que foram e continuam sendo as responsáveis pelo crescimento, 

desenvolvimento e disseminação da área de gestão de projetos. 

A seguir, estuda-se o tópico gestão organizacional de projetos que introduz o 

tema gestão de projetos dentro das organizações, de forma abrangente, sem maior 

detalhamento.  

O tópico seguinte esclarece a ligação entre a estratégia da organização e a 

gestão de projetos, mostrando, particularmente, a ligação entre a gestão de projetos 

e a estratégia organizacional. 

Os três tópicos seguintes tratam da gestão de projetos, gestão de programas 

e gestão de portfólios, representativos dos níveis crescentes de dificuldade e 

abrangência da gestão de projetos da organização. 

O tópico gestão de portfólios divide-se em três subtópicos: o primeiro versa 

sobre o processo de gestão de portfólios, o segundo a respeito dos grupos de 

processos que o compõem e o terceiro levantando desafios e prioridades na gestão 

de portfólios. 

O próximo tópico versa sobre a maturidade organizacional na gestão de 

projetos, mostrando sua importância para o desenvolvimento dentro da organização, 

pelo fato de possibilitar aumento qualitativo do desempenho organizacional e 

discorre sobre modelos de maturidade organizacional na gestão de projetos, 

abordando três dos principais modelos de maturidade na gestão de projetos, com 

abrangência geral dentro das organizações, não vinculados a uma área específica 

da organização. 
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O ante penúltimo tópico volta-se ao estudo da cultura organizacional na 

gestão de projetos, demonstrando sua relevância para o desenvolvimento da gestão 

de projetos dentro da organização. 

O penúltimo trata do escritório de projetos, detalhando elementação sobre o 

referido tema, de vital importância para a compreensão da gestão de projetos de 

forma holística. 

Por fim, o último tópico inclui a gestão de projetos no setor público, buscando 

demonstrar o que motiva sua implantação, peculiaridades da gestão de projetos no 

setor público e a sua influência para uma melhor performance organizacional do 

referido setor público. 

2.1 INSTITUTOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS  

A gestão de projetos, como área específica de conhecimento, evidenciou 

crescimento e profissionalização com o surgimento de organizações, públicas ou 

privadas, geralmente sem fins lucrativos, com o objetivo de estudar, fomentar, 

disseminar e desenvolver a área de gestão de projetos.  

Existem diversos institutos e organizações que atuam com esse fim. Os 

principais, com maior destaque internacional, por sua contribuição para o 

desenvolvimento e crescimento da área de gestão de projetos são: o PMI (instituto 

de gerenciamento de projetos) com sede nos Estados Unidos e presença mundial; o 

IPMA (instituto internacional de gestão de projetos) com sede na Europa e presença 

em vários países e o OGC (escritório de comércio do governo do Reino Unido). O 

Brasil possui o IBGP (instituto brasileiro de gestão de projetos) com fundação 

recente, não tendo ainda relevância internacional (PORTAL PMI, 2012; PORTAL 

IPMA, 2012; PORTAL OGC, 2012; PORTAL IBGP, 2012). A seguir, serão discutidos 

os três principais institutos citados. 
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2.1.1 O PMI (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE) 

Sediado na Filadélfia, Pensilvânia (EUA), o Project Management Institute 

(PMI®) é a principal associação mundial sem fins lucrativos em gerenciamento de 

projetos, atualmente com mais de 600.000 associados, em 185 países, estabelecido 

em 1969, por cinco voluntários da Comunidade da Pensilvânia, que emitiu as 

Cláusulas de Incorporação do PMI e oficializou sua fundação. Nesse mesmo ano, o 

primeiro PMI (Seminars & Symposium) aconteceu em Atlanta, Geórgia; EUA, com a 

participação de 83 pessoas (PORTAL PMISP, 2012; PORTAL PMI, 2012). 

Nos anos setenta, a primeira edição do Project Management Quarterly (PMQ) 

foi publicada, e posteriormente renomeada para Project Management Journal (PMJ), 

publicação essa até hoje em circulação bimestral. Possui cunho profissional, 

científico e acadêmico. O primeiro evento anual (Seminars & Symposium) foi 

realizado fora dos EUA, com o primeiro Capítulo do PMI oficializado e o primeiro 

Programa de Prêmios Profissionais estabelecido. Ao final da década, o PMI somava 

mais de 2.000 associados, em termos internacionais. 

Durante os anos oitenta, o número de associados do PMI continuou 

crescendo, bem como os programas e serviços oferecidos pela associação. Um 

Código de Ética foi adotado para a profissão e o primeiro Project Management 

Professional (PMP®) foi credenciado. Em 1990, o PMI somava mais de 8.500 

associados e, em 1993, este número crescia cerca de 20% ao ano. 

O PMI também marcou presença na rede mundial da Internet. Publicou o "A 

Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)", um guia 

englobando todas as áreas do conhecimento que regem as regras do gerenciamento 

de projetos (PORTAL PMISP, 2012; PORTAL PMI, 2012). 

No início do século XXI, o PMI tinha mais de 50.000 associados. Atualmente o 

PMI conta com mais de 600.000 associados, em 185 países. Os associados do PMI 

são indivíduos que praticam e estudam o gerenciamento de projetos nas mais 

diversas áreas (aeroespacial, automobilística, administração, construção, 

engenharia, serviços financeiros, tecnologia da informação, farmacêutica e 

telecomunicações). 
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O PMI ocupa posição de liderança global no desenvolvimento de padrões 

para a prática da profissão de Gerenciamento de Projetos, em todo o mundo. O 

principal documento padrão do PMI ("A Guide to the Project Management Body of 

Knowledge (PMBOK Guide)) é um padrão globalmente reconhecido para 

gerenciamento de projetos nos mercados contemporâneos. O PMBOK® Guide é tido 

como um Padrão Nacional Americano (ANS), pelo Instituto de Padrões Nacional 

Americano (ANSI). O PMI também está comprometido com o desenvolvimento de 

padrões adicionais, a saber: 

• Project Manager Competency Development Framework - Second Edition 

(PMCDF) 

• Organizational Project Management Maturity Model (OPM3®) 

• Practice Standard for Earned Value Management (EVM) 

• Practice Standard for Work Breakdown Structures - Second Edition (WBS) 

• Practice Standard for Scheduling 

• Practice Standard for Project Configuration Management 

• The Standard for Program Management 

• The Standard for Portfolio Management 

 

Os padrões do PMI, o foco de suas pesquisas e conhecimentos, são mais 

incidentes no setor privado, havendo alguns padrões e pesquisas, bem como várias 

publicações, no setor público, citando-se, entre elas, artigos relacionados à área 

governamental. Entre os padrões, o padrão Government Extension to the PMBOK® 

Guide Third Edition é direcionado ao setor público, assim como também são 

encontrados padrões para algumas áreas específicas, como o setor da construção 

civil. 

2.1.2 O IPMA (INTERNATIONAL PROJECT MANAGEMENT ASSO CIATION) 

O IPMA é uma instituição fundada em 1965, resultado da reunião, em 1964, 

entre europeus gerentes de projetos de aeronaves: Pierre Koch, da França; Dick 

Vullinghs, da Holanda; Roland Gutsch, da Alemanha, para discutir os benefícios do 

Método do Caminho Crítico (CPM) como abordagem de gestão. Este grupo foi 
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presidido por Yves Eugene,  da AFIRO (Association Française d'Informatique et de 

Recherche Opérationnelle), que sugeriu uma INTERnational NETwork  (INTERNET), 

nome esse que foi, durante algum tempo, a nomenclatura oficial da associação 

(PORTAL IPMA, 2012). 

Atualmente, a entidade denomina-se IPMA, sendo bastante difundida no 

mundo. Possui padrões, certificações, realiza seminários e congressos, mas sem a 

abrangência do PMI. Carneiro et al. (2010) comentam que, embora ela não tenha 

chegados aos números impressionantes do PMI, está presente em 50 países. 

O IPMA retém um padrão denominado ICB (IPMA Competence Baseline) que, 

como framework de gerenciamento de projetos, tem foco principal em elementos de 

competência. 

2.1.3 O OGC (OFFICE OF GOVERNMENT COMMERCE) 

O Escritório de Comércio do Governo do Reino Unido (Office of Government 

Commerce - OGC) ajuda o governo a entregar o melhor valor dos seus gastos, 

fornecendo padrões e guias de política sobre as melhores práticas de aquisições, 

projetos e gerenciamento do Estado, monitorando e confrontando o desempenho 

dos departamentos em relação a esses padrões, fundamentado em base de 

evidências de informações garantidas. Promove e incentiva compras colaborativas 

entre o setor público, para entregar mais valor para o dinheiro e melhores serviços 

públicos. Proporciona novas formas de desenvolver a capacidade comercial e de 

aquisição do Governo, incluindo a liderança do Serviço de Contratos Públicos 

(PORTAL OGC, 2012). 

O OGC trabalha com departamentos do governo central e de outras 

organizações do setor público, para garantir a realização dos seis objetivos 

principais elegidos: 

• Entrega de valor para o dinheiro gasto de terceiros 
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• Entrega de projetos dentro da qualidade, tempo e custo, realizando 

benefícios; Obtendo o melhor da propriedade de £30bn (30 bilhões de libras) 

do Governo 

• Melhora da sustentabilidade da propriedade do Governo e suas operações, 

incluindo a redução de emissões de carbono em 12,5%, em 2010-11, através 

da gestão de desempenho mais forte e orientação 

• Ajuda para conseguir a entrega dos objetivos políticos mais distantes do 

governo, incluindo inovação, igualdade e apoio às pequenas e médias 

empresas (PME) 

• Progressão da melhoria da capacidade do governo central na aquisição, 

gestão de projetos e programas, e dos níveis de gestão, através do 

desenvolvimento de habilidades de pessoas, processos e ferramentas. 

O OGC é um órgão criador de vários padrões, incluindo modelos e processos, 

além de certificações. Tem se difundido no mundo inteiro, por suas reconhecidas 

contribuições, havendo destaque maior para os padrões e certificações ITIL, em 

suas várias versões, com ênfase especial para a certificação PRINCE2. 

2.2  GESTÃO ORGANIZACIONAL DE PROJETOS 

Segundo Drucker e Maciariello (1999), a gestão não é somente uma 

delegação de propriedade; precede e supera até mesmo a posse, tendo por isso o 

proprietário de se subordinar à necessidade de gestão da empresa e dos gestores. 

Os autores argumentam que, se a empresa não tem a capacidade gerencial de que 

necessita, então a propriedade, em si, é inútil, sendo a gestão o elemento que 

precede e supera até mesmo a própria posse. 

Aaker (2007) afirma que a administração estratégica de mercado é um 

sistema projetado para ajudar a determinar e tomar decisões estratégicas, bem 

como destinado a criar visões estratégicas. Uma decisão estratégica envolve a 

criação, mudança e/ou retenção de uma estratégia. 
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As organizações definem, em seu planejamento estratégico, objetivos e 

metas a serem alcançados. Os projetos são peças fundamentais para a consecução 

das diretrizes traçadas na estratégia da organização (PMI, 2009a). 

De acordo com o PMI (2009a), a gestão organizacional inclui a gestão de 

operações e a gestão de projetos, que, no ambiente organizacional, implica na 

gestão estratégica de empreender projetos ou ações estratégicas que, uma vez 

convertidas em ações táticas e operacionais impliquem num aumento da maturidade 

da organização em gestão de projetos. Seleciona e executa projetos alinhados à 

estratégia da organização, buscando atingir maior grau de eficiência e eficácia 

organizacional (PMI, 2008). 

Segundo Dinsmore e Cavalieri (2007), a gestão dos projetos na organização é 

feita pelo escritório de projetos, proporcionando suporte aos gerentes de projetos e 

permitindo às organizações mais eficiência e eficácia na gestão dos projetos 

organizacionais. 

O PMI (2010) define o projeto como sendo um empreendimento, com início, 

meio e fim determinados, mobilizando recursos e produzindo um produto ou serviço 

exclusivo. 

Para o PMI (2010), o gerenciamento de projetos da organização é 

representado pela gestão sistemática de projetos, programas e portfólios em 

alinhamento com as metas estratégicas do negócio. 

Esta busca por uma melhor composição de tais componentes, alinhados à 

estratégia da organização, tem como objetivo obter melhor alcance e desempenho 

organizacional (PMI, 2008, 2009a). 

O aprimoramento do gerenciamento de projetos ocorre por força da aquisição 

de uma maior maturidade organizacional, sendo a busca pelo seu aumento 

essencial nas organizações, com o fim de melhorar a eficiência e eficácia 

organizacional (PMI, 2008). 

A maturidade organizacional na gestão de projetos é fundamental para o 

desenvolvimento das organizações; significa o nível em que a organização se 

encontra num determinado momento, em relação ao nível de eficiência e eficácia 
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dos seus processos internos e dos projetos da organização, pois quanto maior for 

sua maturidade, mais eficientes e eficazes serão os seus processos e mais 

garantido o sucesso no andamento dos seus projetos (PMI, 2008). 

De acordo com Ibbs e Reginato (2002) e o The Standish Group (2011) um 

pequeno percentual dos projetos terminam no prazo e custo previstos, ou seja, são 

bem sucedidos. Grande parte deles excedem o prazo e custo e uma parcela 

expressiva não mantém o escopo original. Entretanto, as pesquisas também 

mostram que, quanto maior o nível de maturidade organizacional em gestão de 

projetos, maior será a performance quanto ao prazo e ao custo, segundo Ibbs e 

Reginato (2002), Crawford (2011), Hobbs (2008), Hobbs e Aubry (2010), Hobbs, 

Aubry e Thuillier (2008). 

De acordo com Crawford (2011), em suas pesquisas, não somente a 

maturidade organizacional, mas também a própria maturidade do escritório de 

projetos, influencia e aumenta a rentabilidade financeira organizacional, aumentando 

a satisfação dos sócios, incrementando o alinhamento dos projetos à estratégia 

organizacional, melhorando a satisfação dos clientes dos projetos, permitindo à 

organização executar melhor os projetos. 

Desse contexto resulta uma estratégia melhor executada, através do 

planejamento encetado de forma mais eficaz, possibilitando que a execução dos 

projetos ocorra no prazo e custo previstos, observando-se a otimização da alocação 

de recursos e uma melhor performance geral da organização. 

Quando se fala em maturidade organizacional na gestão de projetos, muitos 

temas ganham destaque especial, podendo-se referenciar: (PMI, 2008, 2009a; 

HOBBS; AUBRY, 2010; CRAWFORD, 2011) 

- Cultura organizacional na gestão de projetos; 

- Escritório de projetos. 

Nesse contexto, a criação da unidade interna administrativa, denominada 

escritório de projetos, tem grande importância no que diz respeito ao incremento da 

maturidade organizacional da gestão de projetos e, consequentemente, um índice 
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maior de desempenho dos projetos da organização (PMI, 2008, 2009a; HOBBS; 

AUBRY, THUILLIER, 2008; CRAWFORD, 2011). 

Decorre do gerenciamento de projetos organizacionais, dentro do contexto 

citado, surgirem alguns questionamentos, pois, se nesse ínterim, ele busca 

selecionar os projetos e programas adequados para uma melhor consecução dos 

objetivos organizacionais, como e de que forma isso deve ser realizado? Tais 

questionamentos podem ser levantados para verificação do alinhamento com a 

estratégia e seleção dos projetos corretos, para checagem da dimensão pela 

definição correta dos projetos e se, no conjunto, eles retornam um maior valor 

agregado. Como está sendo feita a mensuração dos resultados de acordo com as 

métricas de desempenho, principalmente quanto ao custo e prazo? Vem sendo 

utilizada a forma correta com relação aos conhecimentos, habilidades e atitudes? 

Existe apoio da alta gerência, principalmente por parte dos executivos? A execução 

do todo está sendo efetuada de forma correta, no que se refere aos processos de 

gestão de projetos, programas e portfólios em conformidade com seus regulamentos 

ou padrões? 

2.3  A LIGAÇÃO ENTRE A ESTRATÉGIA E A GESTÃO DE PRO JETOS 

Segundo Lopes (2010), a estratégia empresarial possui grande importância 

na posição que uma organização ocupa. Essa posição e ascensão implica na 

necessidade de inovar, para obtenção de vantagem competitiva sustentável, o que 

deságua na necessidade de implementação, cada vez mais rápida e efetiva, de 

novos projetos que possibilitem a obtenção dessa vantagem competitiva. 

Para Herrero (2005), a estratégia organizacional remete a um tema 

importante e muito atual: a gestão estratégica. Apesar de a gestão estratégica ser 

uma área do conhecimento relativamente nova, atualmente, é considerada como 

uma das principais responsabilidades da alta administração porque, enfrenta um 

duplo desafio: estabelecer as bases para o êxito futuro e ao mesmo tempo competir 

para vencer nos mercados contemporâneos. Adicionalmente, os executivos têm a 

difícil tarefa de conciliar os diferentes interesses dos stakeholders e coordenar as 
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atividades das diferentes áreas da organização (PMI, 2009a; HOBBS; AUBRY; 

THUILLIER, 2008; HOBBS; AUBRY, 2010;  CRAWFORD, 2011). 

A gestão estratégica deve capacitar os empresários, executivos e 

colaboradores, a atingirem os resultados desejados, num cenário de negócios 

imprevisível. Precisa responder às seguintes questões: a) Qual o significado de 

estratégia? A resposta deve possibilitar a verificação de se a empresa realmente 

possui uma estratégia e em como ela se diferencia dos concorrentes; b) Que 

conhecimentos sobre a empresa - ambiente dos negócios, clientes e concorrentes - 

devem estar disponíveis para a formulação de uma consistente estratégia 

competitiva? A resposta deve indicar que análises serão necessárias e qual a 

metodologia a ser utilizada no processo; c) Que cuidados deve-se tomar para a 

implementação eficaz da estratégia? A resposta deve detalhar os passos 

necessários para converter a estratégia em ação, comunicando, educando, 

treinando e envolvendo os colaboradores, visando a alcançar os resultados 

esperados (HERRERO, 2005). 

O referido autor conclui que a essência da gestão estratégica é elaborar, 

através de uma abordagem inovadora e criativa, uma estratégia competitiva que 

garanta o êxito da organização na atualidade, simultaneamente à construção das 

competências necessárias e essenciais, para o sucesso no mundo dos negócios 

futuramente. 

Figura 1 – Estratégias deliberadas e emergentes – O  processo contínuo da  

Gestão Estratégica  

Fonte: Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2010) 
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A figura 1 mostra a contribuição de Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2010) da 

sua visão tripla da estratégia: tanto entendida como realizada, como pretendida e 

emergente, sendo este mais um processo caótico e criativo, do que racional. 

Segundo os autores, a estratégia é um processo irregular, descontínuo, repleto de 

ajustes e recomeços, decorrente principalmente das mudanças contextuais internas 

e globais. Nenhuma estratégia é puramente deliberada ou totalmente emergente, ou 

seja, todas as estratégias da vida real necessitam misturar esses dois aspectos, de 

forma a exercer controle, fomentando o aprendizado. Os autores concluem que as 

estratégias devem ser bem formuladas e que estrategistas eficazes misturam as 

estratégias deliberadas e as emergentes de maneira que reflitam as condições 

existentes, permitindo a capacidade de prever e também a necessidade de reagir a 

eventos inesperados.  

Shenhar et al. (2007) propuseram uma nova abordagem para o 

gerenciamento de projetos, denominada de liderança estratégica de projetos 

(Strategic Project Leadership – SPL), cujo foco do gerenciamento de projetos é a 

criação de vantagens competitivas e vencedoras no mercado. Esta abordagem 

providencia uma visão moderna, sugerindo que os projetos são iniciados por razões 

de negócios, mas que apenas fazer o trabalho correto não é suficiente. Esta 

abordagem mostra como conectar o gerenciamento de projetos aos resultados dos 

negócios e como tornar os projetos armas poderosas e competitivas. A abordagem 

SPL possui cinco elementos: a estratégia, o espírito, a organização, os processos e 

as ferramentas. A figura 2 representa a abordagem SPL.  

 

 

 

 

 

Figura 2 – Abordagem SPL (SHENHAR et al., 2007) 

Fonte: Shenhar et al. (2007) 
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A seguir são descritos os cinco elementos que compõem a liderança 

estratégica de projetos, abaixo consignados: 

• Estratégia do projeto – Geralmente, a maioria dos projetos 

começa com um plano. O plano inclui o objetivo do projeto, seu 

escopo, as entregas, os marcos, recursos e atividades para a 

execução. Geralmente, também, os projetos são iniciados como parte 

de um grande plano, consistente com a estratégia de negócios e 

concebido em nível corporativo e ou em nível de negócios. 

• Espírito e visão - O segundo componente que os líderes 

estratégicos de projetos devem formalmente abordar é o espírito de 

projeto. Os grandes líderes sabem como definir e nutrir a visão que 

energiza e capta o melhor das pessoas. 

• Organização - A organização envolve estrutura, equipe do 

projeto e pessoas. A forma estrutural pode ser funcional, projetizada 

pura, matricial ou ainda uma combinação de ambos. Obviamente, não 

existe uma estrutura ideal. Cada forma tem seus benefícios e 

desvantagens. As organizações matriciais, por exemplo, possibilitam 

uma boa integração entre as operações de rotina com os projetos, mas  

envolvem conflito e definições imprecisas de autoridade. 

•  Processos - O PMI identifica trinta e nove processos, baseando-

se em nove áreas de conhecimento, entre elas custo, tempo, qualidade 

e aquisição. Processos podem também incluir comunicação e 

informação, monitoramento de projetos, planejamento e controle, 

tomada de decisão, e processos de revisão. Processos específicos 

podem variar de acordo com a estratégia e o tipo do projeto. 

• Ferramentas - As ferramentas são o último nível a ser abordado 

na iniciação do projeto. Devem ser escolhidas para servir aos demais 

elementos da abordagem estratégica e ajudar a planejar, executar, e 

controlar o projeto. Ferramentas de projeto dizem respeito a questões  

como planejamento, programação, orçamentação, organização, 

medição da qualidade e gerenciamento de configuração. 
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Ainda segundo Shenhar et al. (2007), a abordagem da liderança estratégica 

de projetos inclui sete princípios que norteiam essa abordagem, transformando-a em 

arma competitiva para a organização, na busca de suas diretrizes estratégicas, a 

saber: liderança, gerenciamento estratégico de portfólio de projetos, estratégia de 

projetos, espírito de projeto, adaptação, integração e aprendizagem. 

A seguir, são explicadas as sete diretrizes da liderança estratégica de 

projetos. 

• Liderança: Tornar líderes os gerentes de projetos. Fazê-los 

responsáveis pelos resultados dos negócios. 

• Gerenciamento estratégico de portfólio de projetos: Agrupar os projetos 

de acordo com seus pressupostos estratégicos e criar uma política de 

seleção de projetos. 

• Estratégia de projeto: Definir a vantagem competitiva do produto e 

articular uma detalhada estratégia de projeto para vencer no mercado. 

• Espírito de projeto: Articular uma visão de projeto inspiradora e 

desenvolver um apropriado espírito de projeto, que irá suportar a 

estratégia e criar energia, excitação, e comprometimento. 

• Adaptação: Avaliar o ambiente e a tarefa. Classificar o projeto e 

selecionar o correto estilo de gerenciamento para combinar com o tipo 

do projeto. 

• Integração: Criar um plano hierárquico integrado. Deve-se começar 

com a estratégia e incluir espírito, organização, processos e 

ferramentas. 

• Aprendizagem: Criar um projeto de aprendizagem organizacional. Toda 

atividade de monitoramento e controle deve incluir lições aprendidas. 

Resumir o projeto em um evento de lições aprendidas e publicar. 
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No quadro 1, pode ser visualizado um comparativo entre a gestão de projetos 

e a abordagem estratégica de projetos. 

 

 Gerenciamento de Projetos  Liderança Estratégica de Projetos  

Paradigma Básico  Projetos são uma coleção de 
atividades que necessitam ser 
executadas no tempo, orçamento e 
requisitos. 

Projetos são processos 
organizacionais estratégicos,  
iniciados para alcançar objetivos de 
negócios. 

Foco  Eficiência Eficácia e Eficiência 

Perspectiva  Operacional Estratégica, operacional, humana 

Papel do Gerente  Obter o trabalho feito – no tempo, 
dentro do orçamento, de acordo 
com as especificações. 

Obter os resultados do negócio 

Vencer no mercado 

Estilo de Gerenciamento 
de Projetos 

Comportamento único para cada 
projeto 

Abordagem adaptativa 

Definição do Projeto  Escopo do projeto 

Que necessita ser feito? 

Produto, competitivo, vantagem, 
estratégia, escopo. 

Planejamento  Atividade, cronograma, orçamento Resultados finais, dimensões de 
sucesso, atividades 

Revisões de Projeto  Progresso, status, marcos, 
orçamento 

Necessidades do cliente, estratégia, 
dimensões de sucesso, status 

Lado Humano  Equipes, resolução de conflitos Liderança, visão, espírito, 
significado, motivação 

Quadro 1 –  Comparação entre gestão de projetos e a bordagem 

estratégica de projetos 

Fonte: Shenhar et al. (2007) 

Apesar do reconhecimento, relativamente recente, da gestão de projetos, ela 

é fundamental para o sucesso das organizações. Quando se fala em gestão de 

projetos nas organizações, estão relacionados, também, a gestão de programas, de 

portfólios, assim como o escritório de projetos (KERZNER, 2001, HOBBS; AUBRY, 

2010; CRAWFORD, 2011). 
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2.4  GESTÃO DE PROJETOS 

De acordo com Kerzner (2001), os projetos são fundamentais para o sucesso 

de qualquer organização e são atividades que resultam em produtos novos e ou 

alterados, serviços, ambientes, processos e organizações. Eles aumentam as 

vendas, reduzem custos, aumentam a qualidade e a satisfação do cliente, melhoram 

o ambiente de trabalho, e resultam em muitos outros benefícios. Por isso, as 

organizações têm reconhecido a criticidade dos projetos para seu sucesso. O 

gerenciamento de projetos, por sua vez tornou-se ponto focal dos esforços de 

melhoria e, cada vez mais as organizações o têm adotado como estratégia-chave 

para se manterem competitivas, no atual ambiente de negócios da modernidade.  

O gerenciamento de projetos não é mais um programa dentro da empresa;  

tornou-se parte estratégica do plano anual de negócios (KERZNER, 2001). 

Cada vez mais, no mundo atual de negócios, participantes e gerentes de 

projetos encontram-se potencialmente impressionados pela alta complexidade das 

questões gestoriais. Gerentes de projetos e programas bem sucedidos têm 

experienciado uma perspectiva natural e/ou um aprendizado pro ativo do que 

necessita ser feito. Para muitos, em obtendo esta habilidade valiosa, de pensar e 

agir holisticamente, conclui-se que ela pode ser acelerada, mas não substituída por 

aprendizagem externa (COOKE-DAVIES et al., 2011). 

Cooke-Davies et al. (2011) diferenciam complexo de complicado. Para eles, 

complicado seria algo que não se consegue compreender e, complexo, algo em que 

as relações são exponencialmente complicadas. Neste sentido, um projeto é 

caracterizado como complexo quando suas relações são exponencialmente 

complicadas. 

Para Cooke-Davies et al. (2011), a primeira questão a ser considerada sobre 

gerenciamento de projetos complexos é que qualquer um deveria observar a 

complexidade em que seu projeto está envolvido. Dados históricos demonstram a 

performance e risco de projetos grandes e complexos, razão sugestiva para que a 

complexidade seja evitada e ou reduzida, sempre que possível. Na maioria das 

situações, esta abordagem é inteiramente apropriada. Contudo, existe uma 

poderosa e convincente razão para aceitar a mudança e o risco de um projeto 
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complexo, qual seja o potencial para mais benefícios, possibilitados pelo 

reordenamento para uma abordagem mais convencional e simplista.  

Segundo Cooke-Davies et al. (2011), há inúmeros casos na literatura sobre 

falhas em projetos de grande porte e toda uma série de iniciativas que vêm sendo 

feitas para melhorar a prática de gerenciamento de projetos. Segundo estimativas 

das próprias pesquisas dos autores, existem projetos que falham e nem sequer  são 

registrados. Muitas falhas podem ser explicadas pelo uso da teoria de 

gerenciamento de projetos existente: gerenciamento de riscos inadequado, 

estimativas não confiáveis, cultura de otimismo dominante na tomada de decisão, 

má administração dos stakeholders, prazos inadequados, assim por diante. Contudo, 

apesar de extensiva discussão e análise de falhas com atenção para as suas 

presumidas causas, projetos continuam a falhar de maneira não esperada. A teoria 

da Complexidade, de acordo com Cooke-Davies et al. (2011), explica a razão da 

falha de tais projetos e ajuda a entender o impasse, permitindo alcançar o sucesso 

dos projetos pretendidos. 

O uso de ferramentas, métodos e técnicas é fundamental para uma gestão 

bem sucedida de projetos (PMI, 2010). Anbari (2003) destaca o uso do método do 

gerenciamento do valor agregado de projetos como sendo uma poderosa ferramenta 

que suporta a gestão do escopo, tempo e custo do projeto, possibilitando ao gerente 

e ao time do projeto ajustar a estratégia e realizar mudanças baseadas nos objetivos 

do projeto, em sua performance atual e tendências, bem como o ambiente em que o 

projeto está sendo conduzido. 

O uso da gestão de valor agregado e sua contribuição para o sucesso dos 

projetos tem sido registrado em muitos estudos de casos individuais e em algumas 

pesquisas baseadas em surveys. Os benefícios e contribuições cobrem muitos 

processos de gestão de projetos, bem como seus resultados (SONG, 2010). 

Song (2010) destaca, em seu estudo, que a contribuição da gestão de valor 

agregado para os resultados dos projetos e sua rentabilidade é mensurada através 

dos seguintes critérios: 

- Contribui para melhorar a definição do escopo e prevenir seu aumento 



41 
 

 

- Contribui para alcançar os objetivos do cronograma do projeto 

- Contribui para alcançar os objetivos do custo do projeto 

- Providencia de forma antecipada sinais de problemas de performance 

- Permite à organização comunicar o progresso do objetivo aos interessados 

e manter o time do projeto focado no alcance do seu sucesso 

- De forma geral, é uma ferramenta rentável de gestão de performance 

Cooke-Davies e Crawford (2012) ressaltam a importância da competência 

central ou capacidade dinâmica de uma organização, em diferentes contextos. Uma 

organização pode sobressair-se na gestão de projetos de clientes, mas ser 

deficiente em efetivamente mudar e ou melhorar suas próprias capacidades, para 

responder às mudanças de mercado, sinalizando os autores citados que é 

fundamental às organizações atentarem para o fato dos direcionadores e para as 

distintas características contextuais, pois, dependendo do contexto, o uso e o 

propósito de projetos e programas poderão estar sujeitos a diferentes direcionadores 

estratégicos e, portanto, serem utilizados processos específicos e identificáveis, de 

acordo com cada contexto. 

Um fator importante não muito explorado na gestão de projetos é o fator 

psicológico/emocional. Clarke e Howell (2009), em seu estudo, destacam o papel 

das emoções e inteligência emocional nos projetos, e a pouca importância dada a 

esse campo de estudo, ao afirmarem: 

Tradicionalmente as pesquisas na área de gerenciamento de projetos têm 

uma tendência para direcionar a atenção para a aplicação de ferramentas e 

técnicas, com muito menos atenção dada ao papel da gestão de pessoas e 

ao gerenciamento de relacionamentos mais especificamente (Cooke-Davis, 

2002; Matta & Ashkenas, 2003; Munns & Bjeirmi, 1996; Verma, 1996). Ao 

longo das duas últimas décadas, contudo, o “lado humano” do 

gerenciamento de projetos tem cada vez mais sido identificado como um 

componente crítico do papel do gerente de projetos e associado com o 

sucesso da gestão de projetos (Clelando, 1995; Cooke-Davis, 2002; Cowie, 

2003; El-Sabaa, 2001; Hill, 1977; Kliem & Ludin, 1992; Lechler, 1998; 

Sizemore, 1998). 
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Figura 3 – Visões de sucesso 

Fonte: Steinfort e Walker (2011) 

Steinfort e Walker (2011), em pesquisa sobre o sucesso de projetos, relatam:  

Que o objetivo dos projetos e programas pode ser o de impactar 

positivamente os clientes da organização, de modo a sustentar a existência 

dos seus negócios, ou ainda pode ser preparar a organização para o futuro, 

tornando-a sustentável. Isto se  liga a uma visão de sucesso mais defendida 

por Shenhar, Dvir, Levy and Maltz (2001). Walker and Nogest (2008) 

ampliaram ainda mais esta visão. 

A figura 3 ilustra outra adaptação da visão do sucesso por vários ângulos. 

Cada campo permite uma diferente forma de avaliação de como o sucesso nos 

projetos pode contribuir para uma visão maior desta ocorrência. Nela está 

representado que o sucesso do projeto implica na sua eficiência; o sucesso do 

programa tem impacto direto no consumidor; o sucesso do portfólio implica no 

sucesso do negócio e quando se consegue atingir o sucesso sustentável a 

organização está se preparando para enfrentar os desafios do futuro.  
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2.5  GESTÃO DE PROGRAMAS 

De acordo com o PMI (2009b), programa é um grupo de projetos relacionados 

e gerenciados de modo coordenado, a fim de se obter benefícios e controle não 

disponíveis, caso os projetos fossem gerenciados como esforços isolados e não 

considerados um conjunto. Na gestão dos programas, passa a existir outro 

componente que, normalmente, não é visto e considerado, mas representado pelo 

esforço de gestão dos projetos como um conjunto para alcançar os benefícios do 

programa. Inclui-se, neste caso, a infraestrutura necessária para gerenciá-lo, assim 

como o trabalho que está fora do escopo dos projetos individuais do programa, 

ambos necessários para fazer a gestão. 

O PMI (2009b) destaca a necessidade de uma equipe de gerenciamento 

responsável pelo programa, direcionando os componentes do programa, a fim de 

alcançar os resultados que não poderiam ser obtidos se os componentes fossem 

gerenciados como esforços isolados. Isso contribui, de forma decisiva na entrega 

dos benefícios do programa, que podem ser entregues de forma incremental ou 

integral, quando de sua finalização. 

Carneiro et al. (2010) destacam que existem vários modelos de gestão de 

programas no mercado que auxiliam as empresas a gerenciá-los, nomeando entre 

eles o Logical Framework (Quadro Lógico), desenvolvido pela Agência de 

Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos, o MSP (Managing Successful 

Programmes), proposto pela OGC (Office of Government Commerce) do Reino 

Unido, e o Padrão de Gerenciamento de Programas proposto pelo PMI. 

É fato constatado que o uso de metodologia de gerenciamento de programas 

ainda não é utilizado em grande parte das empresas públicas. As causas devem ser 

investigadas, sendo possível elencar uma série de fatores que podem levar a essa 

condição de baixo uso de metodologias sistematizadas de gerenciamento de 

programas, nas empresas, em especial nas entidades públicas, a saber (CARNEIRO 

et al., 2010): 

i. O ICB (IPMA Competence Baseline) é voltado para competências. Não 

carreia um conjunto de boas práticas desenhadas sob a forma de 



44 
 

 

processos, como é o caso dos Standards do PMI. Dessa forma, não 

serve como referência direta na implementação de práticas de 

gerenciamento de projetos e de programas; 

ii. O PMBOK cobre o gerenciamento de projetos; é utilizado como padrão 

de fato, no mundo, inspirando a formulação de metodologias de 

gerenciamento de projetos desde algum tempo, em empresas e 

organizações de todo tipo de negócio, de todo porte e de diferentes 

nacionalidades. Entretanto tem seu enfoque em projetos e não em 

programas; 

iii. O PMI lançou um padrão de gerenciamento de programas ainda muito 

recente. A primeira versão foi liberada em 2006, ainda incipiente. A 

nova versão foi lançada em 2008, mas parece não ser implementada 

em grande parte das empresas que lidam com programas na 

concepção adotada pelo PMI; 

iv. O OGC também possui um framework bastante elaborado para 

gerenciamento de programas, com foco no governo, mas também  

liberado recentemente; em 2004 a primeira versão e em 2007 uma 

nova versão. Em 2008, a OGC também liberou o P3O (Portfolio, 

Program and Projects Office), um guia que contribui para o 

conhecimento necessário ao gerenciamento de programas; 

v. Para gerenciamento de programas de forma apropriada, os projetos 

devem ser também gerenciados de forma adequada. Um movimento 

natural e necessário nas empresas é aumentar a maturidade no 

gerenciamento de projetos, através de uso de processos e métodos e, 

então, partir para o gerenciamento de programas e também de 

portfólios, de forma sistematizada, com o auxílio de uma metodologia. 

Portanto, é natural que o interesse pela sistematização de 

gerenciamento de programas tenha surgido recentemente (e parece 

estar em evidência no momento), pois esta ainda não é uma prática 

adotada em larga escala, assim como o uso de práticas de gestão de 

projetos. 
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As entidades públicas realizam a gestão de programas, no entanto, o uso de 

uma metodologia ou de um framework que contemple as boas práticas de mercado 

pode auxiliar numa correta gestão dos programas, assim como no alinhamento de 

sua gestão, tanto para a gestão estratégica e a dos projetos, de forma coordenada, 

trazendo maior efetividade e demonstrando a existência de melhorias na condução 

de programas, por parte das instituições públicas. Quando o financiamento dos 

programas é realizado por bancos de investimento, de forma parcial ou total, é 

comum o uso de algum nível de metodologia configurada pelo uso do instrumento 

Quadro Lógico (CARNEIRO et al., 2010). 

2.6  GESTÃO DE PORTFÓLIOS 

Segundo o PMI (2009a), o gerenciamento de portfólios de projetos assegura 

que os interrelacionamentos entre programas e projetos são identificados e que os 

recursos são alocados de acordo com as prioridades organizacionais. Os programas 

têm como foco o alcance dos benefícios esperados e determinados pelos objetivos 

da estratégia organizacional. Os projetos são largamente tratados, para o alcance de 

entregas específicas que suportam os objetivos específicos organizacionais. 

De acordo com o PMI (2009a), o portfólio é um conjunto de projetos, 

programas e outros trabalhos, agrupados de modo a facilitar o gerenciamento efetivo 

daquele trabalho, com a finalidade de atender aos objetivos empresariais 

estratégicos. São identificados e selecionados de acordo com as diretrizes 

estratégicas da organização. Programa é um conjunto de projetos relacionados, 

gerenciados de modo coordenado, com a finalidade de controlar e obter benefícios 

que não seriam obtidos se a gerência fosse realizada de forma separada para cada 

projeto, sem considerar o conjunto de todos os projetos, o que representa o 

programa. Projeto é um esforço temporário, com o objetivo de criar um produto, 

serviço ou resultado único. 
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Figura 4 – Portfólio  

Fonte: PMI (2009a) 

Todos os componentes de um portfólio exibem certas características em 

comum. Representam investimentos feitos e ou planejados pela organização; estão 

alinhados às diretrizes estratégicas e aos objetivos da organização. Tipicamente, 

têm características distintas que permitem à organização agrupá-los para um 

gerenciamento mais efetivo. Os componentes de um portfólio são quantificáveis, isto 

é, podem ser medidos, categorizados e priorizados (PMI, 2009a). Na figura 4 está 

configurada a composição de um portfólio de projetos. 

A seleção dos componentes de portfólio participantes do gerenciamento, tem 

como base a análise qualitativa dos riscos dos projetos. Ela permite priorizar aqueles 

que deverão ser submetidos à análise e gerenciamento adicional, identificando quais 

riscos requerem resposta imediata, para, a partir daí, estabelecer um ranking global 

de riscos do projeto, que será útil na comparação entre os projetos, sendo utilizado 

como subsídio na análise de custo-benefício (DINSMORE; CAVALIERI, 2007). 

As métricas são usadas para medir o grau de avanço, de forma satisfatória, 

sob a forma de concretização dos entregáveis dos componentes do portfólio, os 

desembolsos financeiros, verificando se ele está adiantado ou atrasado em relação 

ao planejado, através do índice SPI (Índice de performance de planejamento), 

detectando seu grau de retorno financeiro, para indicar se o projeto será custeado 

pelo valor orçado ou se resultará mais oneroso através do CPI (Índice de 

performance de custo), levando em conta a satisfação do cliente, a satisfação dos 

stakeholders, dentre outras aferições. É importante destacar, de forma sucinta, que 
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as métricas servem para descrever o progresso em direção aos destinos 

estabelecidos, tais como os financeiros e as conquistas de marcos e entregáveis, 

mediante completa satisfação do cliente (PMI, 2009a). 

Junqueira (2011) declara que a definição do portfólio de projetos, aderente às 

necessidades da organização, envolve conceitos de negócio, avaliações 

tecnológicas, operação com análises de alto nível, dualismo e dicotomia entre 

análise e síntese de necessidades, indo além do envolvimento de definições e 

escolhas, sendo na realidade uma sinergia entre as diversas áreas da organização, 

implicando em cumplicidades e posturas proativas. 

2.6.1 PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE PORTFÓLIOS  

O processo de gerenciamento de portfólios visa melhorar a eficiência e a 

transparência em relação à tomada de decisões, de acordo com as necessidades e 

expectativas organizacionais determinadas pelo planejamento estratégico e pela 

gerência executiva, no estabelecimento das metas e dos objetivos estratégicos (PMI, 

2009a). 

O planejamento estratégico e os indicadores-chaves são parâmetros 

essenciais e imprescindíveis na análise regular e planejada dos componentes do 

portfólio, no sentido de verificar se eles estão acima, na média ou abaixo dos 

indicadores.  

De acordo com o PMI (2009a), o processo de gerenciamento de portfólios é 

contínuo e visa manter os componentes sempre alinhados às metas estratégicas e, 

para isso, passa por revisões e validações do alinhamento dos componentes com a 

estratégia. 

 A continuidade da viabilidade dos componentes do portfólio, com base nos 

indicadores-chaves, nas prioridades do portfólio e no estoque de recursos, na 

inserção e retirada de componentes que fracassaram e ou não atendem mais às 

metas estratégicas, além de outras análises, em virtude de mudanças que venham a 

ocorrer no planejamento estratégico em função de variações do mercado ou 
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mudanças de diretrizes estratégicas, sendo, portanto, itens fundamentais no 

processo de gerenciamento contínuo, para alcance das metas traçadas no plano 

estratégico organizacional. 

A estratégia geral da organização é determinada em nível executivo. Daí 

derivam os objetivos e as metas estratégicas, que são passados para a função de 

gerenciamento de portfólios, para, assim, garantir que os componentes estejam 

alinhados para alcançar as metas (PMI, 2009a). 

2.6.2 GRUPOS DE PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE PORTFÓLIOS 

O gerenciamento de portfólios é um conjunto de processos interrelacionados 

de gerenciamento de negócios que facilita a tomada objetiva de decisões de 

investimento. Os componentes do portfólio e os processos de gerenciamento são 

selecionados de forma a gerar benefícios claros (desempenho ou valor agregado) à 

organização, dessa forma, a seleção de processos de gerenciamento de portfólios 

se configura numa decisão estratégica (PMI, 2009a). 

A gestão de portfólios é um processo de negócios contínuo. Nele ocorre uma 

retroalimentação (feedback) frequente. Isso exige uma correta tomada de decisões 

na formação do portfólio e no seu balanceamento, permitindo o alinhamento dos 

componentes com o planejamento estratégico. 

De acordo com o PMI (2009a), o gerenciamento de portfólios é descrito em 

processos relacionados em função da integração, interação mútua e propósitos a 

que servem. Esses processos são divididos em dois grupos, sendo o primeiro o 

grupo de processos de alinhamento, que determina como os componentes irão ser 

categorizados, avaliados e selecionados, para inclusão e gerenciamento nos 

portfólios. O segundo grupo é o de processos de monitoramento e controle que 

revisa a performance de indicadores, periodicamente, para manter o alinhamento 

com os objetivos estratégicos. 
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Figura 5 – Processos de gerenciamentos de Portfólios  

Fonte: PMI (2009a) 

A figura 5 ilustra como se dá o processo de gerenciamento de portfólios 

definido pelo PMI (2009a). 

O grupo de processos de alinhamento é mais ativo dentro da organização 

pelo fato de que ele é responsável pela revisão das metas estratégicas e da 

projeção do planejamento e orçamento, no curto prazo. Já o grupo de processos de 

monitoramento e controle, é responsável por conduzir as atividades necessárias que 

visam a assegurar que o portfólio, como um todo, está sendo executado de forma a 

alcançar as métricas pré-definidas pela organização, tais como o ROI (retorno sobre 

investimento) ou limites do NPV (valor presente líquido) (PMI, 2009a). 
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2.6.3 DESAFIOS E PRIORIDADES NA GESTÃO DE PORTFÓLIO S 

Segundo Manas (2008), as sete áreas cinzentas com que os líderes se 

deparam, todos os dias, na difícil tarefa de tomar as melhores decisões empresariais 

para o alcance das metas estratégicas, seguem definidas no quadro abaixo. 

Áreas cinzentas  Questão fundamental  

Necessidades individuais x 
Metas organizacionais 
 

Como posso contemplar as necessidades das pessoas e as 
necessidades da organização? 

Generalistas x Especialistas Como minha equipe deve ser composta? 
 

Visão ampla x Foco localizado Que nível de detalhes devo compartilhar com minha equipe? 
 

Estrutura x Flexibilidade Como posso manter o senso de ordem sem comprometer a 
produtividade? 
 

Vigilância x Delegação Quanto posso confiar no pessoal de minha equipe para que 
façam o que devem fazer? Qual seria o grau ideal de 
confiabilidade? 
 

Aparência x Conteúdo Que devo priorizar? Aparência ou conteúdo? Até que ponto 
posso permitir maiores sacrifícios e quando? 
 

Centralização x 
Descentralização 

Que trabalhos devem ser feitos de forma centralizada e 
quais devem ser distribuídos? Em que se focalizar a tomada 
de decisões? 
 

Quadro 2: Gerenciamento das Áreas Cinzas 

Fonte: Manas (2008, p. 11) – Mundo PM 

Manas (2008) discorre sobre as sete áreas cinzentas da organização, 

descrevendo-as como áreas em que o gestor deve focar sua atenção, para ter uma 

gestão bem sucedida na gestão dos projetos organizacionais. Destaca-se a 

necessidade de trabalhar em cima das necessidades individuais versus metas 

organizacionais; a necessidade entre generalistas versus especialistas, na 

composição da equipe do projeto; a necessidade de compartilhamento para a equipe 

de detalhes do projeto, entre a visão ampla versus foco localizado; a questão da 

manutenção do senso de ordem, sem comprometer a produtividade entre estrutura 

versus flexibilidade; a questão do nível de confiança na equipe entre o aspecto 
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vigilância versus delegação; o problema de aparência versus conteúdo e, por fim, a 

questão da tomada de decisão, levando-se em consideração a centralização versus 

descentralização. 

A melhor prática do gerenciamento de portfólios, seguindo o conceito das sete 

áreas cinzentas, reside no fato de que se deve tentar enxergar o todo, em todos os 

seus aspectos, levando em consideração o que for mais importante, segundo o 

senso organizacional. As metas estratégicas para a organização, sob a perspectiva 

do portfólio de projetos, exigem a tomada de decisões de forma holística e com 

perspectivas de maior amplitude, pois estas auxiliam os líderes na difícil tarefa de 

um gerenciamento bem sucedido de seus portfólios, na consecução dos benefícios 

determinados no planejamento estratégico (MANAS, 2008). 

2.7  MATURIDADE ORGANIZACIONAL E MODELOS DE MATURID ADE NA 

GESTÃO DE PROJETOS  

Para Bouer e Carvalho (2005), o gerenciamento de projetos vem ganhando 

destaque dentro dos modelos de administração, sendo avaliado como fator relevante 

para prover velocidade, robustez, consistência e excelência operacional na 

consecução de projetos. Modelos de maturidade em gerenciamento de projetos vêm 

obtendo notoriedade. Cada vez mais são feitos esforços para desenvolver 

competências organizacionais no gerenciamento de projetos. 

Nesse contexto em busca de maior eficiência e eficácia organizacional, com o 

objetivo de obter um melhor desempenho dos objetivos e metas, concretizados 

através de ações e principalmente de projetos, muitos modelos de maturidade 

(Modelo OPM3, Modelo PMMM, Modelo Prado, dentre outros), têm sido 

desenvolvidos, com o intuito de poder situar as organizações em seu atual estágio 

de maturidade, auxiliando-as em seu planejamento, para aumentar sua maturidade 

organizacional na gestão de projetos e, de forma consequente, obter um melhor 

desempenho organizacional. 

Na área de desenvolvimento e engenharia de software, têm-se os modelos 

mundialmente conhecidos: o CMM (Capability Maturity Model) e o CMM-I (Capability 
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Maturity Model Integration). Existe, no Brasil, o equivalente MPS.BR (Melhoria do 

Processo de Software do Brasil).  

O modelo MPS.BR é fundamentado em grupos de processos pertencentes a 

cada nível. O que categoriza uma organização e sua maturidade é o fato de atender 

ou não a esses grupos de processos. O modelo brasileiro tem 7 níveis, indo do nível 

A ao nível G, sendo: nível G – Parcialmente gerenciado; nível F – Gerenciado; nível 

E – Parcialmente definido; nível D – Largamente definido; nível C – Definido; nível B 

– Gerenciado quantitativamente; nível A – Em otimização. O CMMI tem cinco níveis, 

sendo: 1- Inicial; 2 – Repetível; 3 – Definido; 4 – Gerenciado; 5 – Otimizado.  

O CMMI surgiu para unificar os diversos modelos de CMM que surgiram no 

decorrer do tempo e para atender às necessidades de outras áreas, suprindo as 

necessidades do modelo CMM, surgindo com a criação de uma estrutura comum, 

eliminando inconsistências e padronizando todos os modelos dele derivados 

(BOUER; CARVALHO, 2005; PORTAL MPS.BR, 2012; PORTAL CMMI, 2012). 

Teixeira Filho (2010) destaca a necessidade de avaliação do nível de 

maturidade dos processos organizacionais em organizações de todos os portes, 

públicas ou privadas. Isso ocorre em função da demanda crescente por novas 

metodologias, modelos e processos, que facilitam às organizações a compreensão 

dos benefícios da utilização destes mecanismos para melhoria dos negócios. 

Um “modelo de maturidade” é um modelo que define a maturidade numa área 

de interesse específico. Nesse caso, o gerenciamento de projetos organizacionais é 

o assunto de interesse. Existem diversos modelos de maturidade em áreas 

específicas de atuação, mas o foco deste trabalho são os modelos de maturidade 

organizacional na área de gestão de projetos, sem contudo se prender a uma área 

de aplicação específica. Os principais modelos abordados neste trabalho são: o 

OPM3 (PMI, 2008), o modelo de maturidade PMMM (KERZNER, 2001) e o modelo 

de maturidade MMGP (Modelo de Maturidade em Gerenciamento de Projetos), 

também denominado modelo Prado (PRADO, 2012). A seguir, é feito um estudo 

detalhado destes três modelos de maturidade de gestão dos projetos citados. 
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2.7.1 MODELO OPM3 

O modelo de maturidade organizacional em gerenciamento de projetos 

(OPM3) ocupa lugar de destaque na biblioteca de padrões publicados pelo Instituto 

de Gerenciamento de Projetos (PMI). As melhores práticas e capacidades do OPM3 

incorporam os processos do gerenciamento de programas e portfólios contidos no 

Padrão de Gerenciamento de Programas – Segunda Edição e no Padrão de 

Gerenciamento de Portfólios – Segunda Edição (PMI, 2008). 

Na busca original para desenvolver um padrão para a aplicação dos princípios 

de gerenciamento de projetos em nível organizacional, o PMI iniciou o 

desenvolvimento do OPM3 com a premissa de criar um framework em que as 

organizações podem examinar o alcance dos seus objetivos estratégicos, por meio 

das melhores práticas de gerenciamento organizacional de projetos. Este padrão 

tornou-se ainda mais consistente após feedbacks e pesquisas, sendo possível, a 

partir dele, identificar e organizar um número substancial de práticas de gestão de 

projetos geralmente aceitos e comprovados, fornecendo um meio de aplicar a 

avaliação de gerenciamento de projetos de uma organização, confrontando-a com 

as melhores práticas identificadas. Os resultados da avaliação permitem que uma 

organização se decida pelo planejamento de melhorias, informando como abordar 

essas melhorias (PMI, 2008). 

O PMI (2008) propôs o Organizational Project Management Maturity Model 

(OPM3), composto dos níveis: 1 – Padronização; 2 – Medição; 3 – Controle; 4 – 

Melhoria contínua, permitindo medir o grau de maturidade da organização pela 

observação de suas práticas de gestão de projetos, programas e portfólios, podendo 

a partir de um diagnóstico da situação de maturidade atual da organização, ser 

planejado e implementado um plano de aumento da maturidade organizacional em 

gestão de projetos, através da melhoria das práticas de gestão de projetos, 

programas e portfólios. 

O OPM3 fornece um modelo para melhorias na maturidade, possibilitando à 

organização executar sua estratégia de forma bem sucedida, através da adoção de 

uma abordagem estruturada de gerenciamento de projetos, programas e portfólios, 
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favorecendo uma adequação ao tamanho da organização, tipo de indústria e cultura 

(PMI, 2008).  

Figura 6 – Elementos do padrão OPM3: Conhecimento, Avaliação e Melhoria  

Fonte: PMI (2008)  

O OPM3 utiliza o constructo do domínio de projeto, programa e portfólio, 

representado por níveis crescentes de sofisticação e controle. Grupos cada vez mais 

complexos de práticas são definidos como uma dimensão fundamental dentro das 

melhorias do OPM3. Esse nível de sofisticação corresponde ao intervalo de 

complexidade das iniciativas estratégicas e dos processos organizacionais (PMI, 

2008). 

O OPM3 consiste de três elementos interconectados: conhecimento, 

avaliação e melhoria. O elemento conhecimento fornece à organização a informação 

descritiva, de acordo com as melhores práticas, capacidades, resultados e outros 

componentes da maturidade organizacional em gerenciamento de projetos. O 

elemento avaliação possibilita à organização determinar a corrente localização de 

um projeto organizacional contínuo de maturidade de gestão. O elemento melhoria 

utiliza os resultados da avaliação, para planejar as principais iniciativas voltadas ao 
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aumento da maturidade organizacional em gestão de projetos. Este processo 

interligado pode ser visto na figura 6 (PMI, 2008). 

Figura 7 – Ciclo do OPM3 

Fonte: PMI (2008) 

O OPM3, como incrementador da maturidade organizacional na gestão de 

projetos, é um processo contínuo e cíclico, mostrando a visão da figura 6 sob um 

ponto de vista em forma de ciclo, ou seja, a organização obtém conhecimento, por 

meio da adoção de melhores práticas de gestão de projetos, e inicia a avaliação do 

que está em plena execução após consolidar essa fase. Após isso, prepara um 

plano de melhoria para permitir à organização desenvolver e melhorar as suas 

capacidades, conforme se observa na figura 7. 
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Figura 8 – A maturidade organizacional em nível cre scente da gestão de 
projetos 

Fonte: PMI (2008)  

A maturidade no gerenciamento de projetos organizacionais pode ser definida 

como sendo o grau em que uma organização pratica o gerenciamento de projetos. O 

OPM3 define e conceitua a combinação das melhores práticas atingidas dentro dos 

domínios de projeto, programa e portfólio, sendo, portanto, um modelo de 

maturidade que descreve as capacidades que definem as melhores práticas, 

definindo-as como pré-requisitos para um gerenciamento eficaz de projetos 

organizacionais. O modelo de maturidade organizacional em nível crescente, 

definido pelo PMI (2008), pode ser observado na figura 8. 

2.7.2 MODELO PMMM 

Algumas organizações estão apenas começando a gestão de projetos, 

enquanto outras já atingiram um nível de maturidade, tendo a gestão de projetos se 

tornado parte da organização. Nas principais organizações, a gestão de projetos é 
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alinhada e integrada aos objetivos e metas dos negócios da empresa. Nesse 

contexto, o modelo de maturidade PMMM permite identificar que medidas devem ser 

tomadas, que ações devem ser realizadas e qual a sequência de realização dos 

resultados significativos e mensuráveis (KERZNER, 2001). 

Kerzner (2001) propôs um modelo genérico de avaliação de maturidade de 

gerenciamento de projetos, denominado PMMM (Project Management Maturity 

Model), Modelo de Maturidade em Gerenciamento de Projetos, dividido em cinco 

níveis. O modelo de Kerzner e a principal característica presente na mudança de 

nível entre níveis diversos podem ser observado na figura 9. 

Figura 9 – Feedback  entre os níveis de maturidade em gestão de projeto s 

Fonte: Kerzner (2001) 

De acordo com, o modelo de maturidade de gerenciamento de projetos 

(PMMM) é composto de cinco níveis. Representa uma base na busca da excelência 

em gerenciamento de projetos, em que cada um dos cinco níveis representa um 

diferente grau de maturidade em gerenciamento de projetos. Os níveis assim se 

delineiam: 

Nível 1 - Linguagem comum. Neste nível, a organização reconhece a 

importância do gerenciamento de projetos e a necessidade de uma boa 
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compreensão dos conhecimentos básicos sobre gerenciamento de projetos e 

acompanhamento da linguagem / terminologia; 

Nível 2 - Processos comuns. Neste nível, a organização reconhece que os 

processos comuns necessitam ser definidos e desenvolvidos, assim como o sucesso 

de alguns projetos pode ser repetido em outros projetos;  

Nível 3 - Metodologia própria. Neste nível, a organização reconhece o efeito 

sinérgico da combinação de todas as metodologias corporativas em uma 

metodologia própria, centro do gerenciamento de projetos; 

Nível 4 – Benchmarking. Neste nível a organização identifica que a melhoria 

do processo é necessária para manter vantagem competitiva;  

Nível 5 - Melhoria contínua. Neste nível, a organização avalia as informações 

obtidas através do benchmarking e deve, então, decidir se esta informação irá ou 

não melhorar a metodologia própria. 

Kerzner (2001) alerta que, ao se falar sobre níveis de maturidade (e até 

mesmo as fases do ciclo de vida), existe um entendimento errôneo comum, de que 

todo trabalho deve ser realizado em sequência, isto é, em série. Isso não é 

necessariamente uma verdade. Certos níveis podem e fazem sobreposição, 

principalmente quando está ocorrendo a evolução organizacional através da 

transição de nível, sendo que a magnitude da sobreposição é baseada na 

quantidade de riscos que a organização está disposta a tolerar. 

2.7.3 MODELO PRADO 

Prado (2012) desenvolveu um modelo denominado Modelo Prado (MMGP), 

Modelo de Maturidade em Gerenciamento de Projetos. O modelo Prado faz uma 

avaliação da maturidade da gestão de projetos por setor, podendo, portanto, 

segundo este modelo, serem encontrados níveis de maturidades diferentes para 

diferentes setores da organização. 
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O modelo Prado correlaciona níveis e dimensões conforme pode ser 

observado na figura 10. Este modelo é dividido em cinco níveis, sendo eles: inicial, 

conhecido, padronizado, gerenciado e otimizado. 

O referido modelo também aborda dimensões, sendo utilizadas nesse 

modelo: conhecimentos de gerenciamento, uso prático de metodologia, 

informatização, estrutura organizacional, relacionamento humano e alinhamentos 

com os negócios da organização. 

Figura 10 – Dimensões e níveis de maturidade em ges tão de projetos 

Fonte: Prado (2012) 

O quadro 3 mostra o correlacionamento entre as dimensões e níveis, 

possibilitando observar, a partir de uma análise, o nível de maturidade em gestão de 

projetos em que se encontra a organização (PRADO, 2012). 
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De acordo com Prado (2012), os esforços organizacionais, com o objetivo de 

aumentar a maturidade na gestão de projetos, podem ser lineares ou podem ser 

mais lentos ou mais acelerados. Isso depende do planejamento e das necessidades 

organizacionais.  

Quadro 3 – Correlação entre dimensões e níveis de m aturidade em gestão de 

projetos 

Fonte: Prado (2012) 

O quadro 3 permite a visualização do detalhamento que auxilia a 

determinação do nível de maturidade de gestão de projetos, a partir da classificação 

do estágio em que se encontra cada dimensão de maturidade na organização. Isso 

pode ser realizado através da identificação em que se encontra cada nível de 

dimensão da maturidade, o que permite à organização determinar o seu nível de 

maturidade através da análise das dimensões citadas. 

 

 

1 - Inicial 2 - Conhecido 3 - Padronizado 4 - Gerencia do 5 - Otimizado

Conhecimentos Dispersos Básicos Básicos Avançados Avançados

Metodologia Não há Tentativas 
isoladas

Implantada e 
Padronizada

Estabilizada Otimizada

Informatização Tentativas 
isoladas

Tentativas 
isoladas

Implantada Estabilizada Otimizada

Estrutura 
Organizacional

Não há Não há Implantada Estabilizada Otimizada

Relacionamentos 
humanos

Boa vontade Algum avanço Algum avanço Algum avanço Maduros

Alinhamento com
estratégias

Não há Não há Iniciado Alinhado Alinhado

Dimensão da 
maturidade

Nível de Maturidade
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Resumo das Características  Cenário Típico Aspecto 
Básico 

Índice de 
Sucesso 

1 
• Nenhuma iniciativa da organização. 
• Iniciativas pessoais isoladas. 
• Resistências à alteração das práticas 

existentes. 

Gerenciamento de projetos de 
forma isolada. 

Desalinhamento 
total Baixo 

2 

• Treinamento básico de gerenciamento 
para os principais envolvidos com 
gerenciamento de projetos. 

• Estabelecimento de uma linguagem 
comum. 

Gerenciamento de múltiplos 
projetos de forma não 
padronizada e não disciplinada. 

Alinhamento de 
conhecimentos 

Alguma 
melhoria 

3 

• Metodologia desenvolvida, implantada 
e testada. 

• Informatização de partes da 
metodologia. 

• Estrutura organizacional implantada. 
• Iniciativas para o alinhamento 

estratégico. 

• Gerenciamento de múltiplos 
projetos de forma agrupada, 
disciplinada e padronizada. 

• Escritório de Gerenciamento de 
Projetos participando 
ativamente do planejamento e 
controle dos projetos. 

Existência de 
Padrões 

Melhoria 
acentuada 

4 

• Treinamento avançado. 
• Consolidação do alinhamento com os 

negócios da organização. 
• Comparação com benchmarks. 
• Identificação e eliminação de causas 

de desvios da meta. 
• Metodologia e informatização 

estabilizados. 
• Relacionamentos humanos harmônicos 

e eficientes. 

• Gerenciamento de múltiplos 
projetos de forma agrupada, 
disciplinada e padronizada. 

• Escritório de Gerenciamento de 
Projetos ativo mas dando 
autonomia aos Gerentes de 
Projeto. 

Os padrões são 
eficientes 

Melhoria 
mais 
acentuada 

5 

• Grande experiência em gerenciamento 
de projetos. 

• Sabedoria. 
• Capacidade de assumir riscos maiores. 
• Preparo para um novo ciclo de 

mudanças. 

• Gerenciamento de múltiplos 
projetos de forma agrupada, 
disciplinada e padronizada. 

• Escritório de Gerenciamento de 
Projetos atuando como Centro 
de Excelência. 

•  Gerentes de Projeto com 
grande autonomia. 

Otimização dos 
padrões 

Próximo de 
100% 

Quadro 4 – Níveis de maturidade do Modelo Prado – M MGP 

Fonte: Prado (2012) 

Segundo Prado (2012), o quadro 4 resume a questão, facilitando a 

determinação do nível de maturidade em que se encontra a organização. Segundo o 

modelo, com o resumo das características comuns de cada nível de maturidade, 

tem-se o respectivo cenário típico, o aspecto básico e o índice de sucesso para cada 

nível. A organização verifica quais são as características dos setores da organização 

e as confronta com o quadro 4, permitindo definir o nível em que se encontra, 

estando ciente das capacidades e habilidades que necessita desenvolver, para 

aumentar sua maturidade na gestão de projetos. 
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2.8  CULTURA ORGANIZACIONAL NA GESTÃO DE PROJETOS 

A cultura organizacional é muito importante. Influencia e impacta diretamente 

a maturidade organizacional (PMI, 2009a; HOBBS; AUBRY, 2010). 

Para Nassar (2000), a cultura organizacional é o conjunto de valores, crenças 

e tecnologias, que mantêm unidos os mais diferentes membros, de todos os 

escalões hierárquicos, perante as dificuldades, operações do cotidiano, metas e 

objetivos. Ainda é possível afirmar que a cultura organizacional produz, junto aos 

mais diferentes públicos, diante da sociedade e mercados, um conjunto de 

percepções, ícones, índices e símbolos, que chamamos de imagem corporativa. 

De acordo com Jabbour, Oliveira e Castro (2011), a cultura organizacional 

deve ser visualizada por meio de uma perspectiva multidisciplinar, uma vez que é 

produto de um processo social complexo, que se constitui com base na conjugação 

de diversas variáveis, de natureza tangível e intangível. Os fatores tangíveis 

relacionam-se às tecnologias de gestão e de processo, às características do 

ambiente de trabalho, além dos artefatos materiais, produtos e serviços que se 

originam no âmbito empresarial. Por seu turno, os elementos intangíveis são 

perceptíveis na simbologia, marcas, costumes, crenças e idéias pré-estabelecidas, 

regras e tabus presentes no cotidiano empresarial. 

Segundo o PMI (2009a), a cultura organizacional, como instrumento de 

suporte para o conceito e abordagem do gerenciamento de portfólios, é 

imprescindível para que eles sejam bem sucedidos. Isso é decorrência direta do 

grau de maturidade da organização. A maturidade organizacional em gestão de 

projetos implica ter-se maior habilidade e agilidade na concepção, estruturação e 

redesenho dos seus processos, de forma a garantir que as melhorias esperadas 

pelos portfólios sejam analisadas e formalizadas pela organização. Para isso, deve-

se levar sempre em consideração impactos econômicos derivados de condições 

financeiras que podem garantir um alto percentual de projetos bem sucedidos, como 

impactos organizacionais decorrentes do gerenciamento de portfólios, o que pode 

facilitar o alinhamento do planejamento local com as metas estratégicas. 

Esta cultura e maturidade organizacional na gestão de projetos impactam 

diretamente o sucesso do gerenciamento de portfólios de projetos, significando que 
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todos os níveis de gerenciamento devem suportar o esforço empreendido pela 

organização, comunicando, de forma clara e consistente, o valor do gerenciamento 

para a organização. Para que isso aconteça, deve haver um balanceamento entre os 

interesses dos stakeholders, tanto a curto quanto a longo prazo, devendo estes 

permanecerem alinhados às metas, sendo esta a essência do gerenciamento de 

portfólios de projetos (PMI, 2009a; HOBBS; AUBRY, 2010; CRAWFORD, 2011).  

O procedimento organizacional envolvido no gerenciamento de portfólios de 

projetos é desenvolvido em três níveis, formados por recursos humanos, processos 

e ferramentas, que devem conduzir as ações simultâneas. Antes de qualquer coisa, 

deve ser acompanhado, na prática, por uma ação relativa aos recursos, para 

apropriação do procedimento; uma ação sobre os processos, para fixar fortemente 

os referenciais sobre os quais cada um pode se apoiar, permitindo, assim, fixar 

regras que regulam e enquadram as trocas entre os atores. Por fim, deve-se tomar 

as ações sobre as ferramentas, para tornar o modo de gerenciamento de portfólios 

de projetos tangível e concreto, com resultados práticos. Os três níveis envolvidos 

no processo de gestão de portfólios são: a) Os homens, que constituem os recursos 

humanos; b) Os processos, que asseguram um enquadramento dos fluxos; c) As 

ferramentas, que, no prolongamento dos métodos, concretizam os conceitos e 

traduzem o procedimento através de resultados reais, visíveis e tangíveis 

(BOURDICHON; DARLI, 2007). 

Segundo a Regra de Bourdichon & Darli, pode-se observar que as grandes 

dificuldades enfrentadas pelas empresas são representadas pelos valores 

comportamentais, que designam a ordem relacional determinada pelo 

comportamento e pela cultura, estando intrinsecamente relacionados à maturidade 

organizacional. No entanto, as empresas adotam esforços em sentido contrário, 

fazendo com que isso seja um dos elementos motivadores do fracasso nos projetos 

empreendidos pelas organizações (BOURDICHON; DARLI, 2007).  
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Figura 11 – Regra de Bourdichon & Darli 

Fonte: Bourdichon e Darli (2007, p. 19) – Mundo PM 

A figura 11 retrata a regra definida por Bourdichon e Darli (2007), obtida 

através de suas pesquisas, mostrando que as organizações empregam esforços no 

sentido contrário dos seus obstáculos, com relação aos devidos impactos, 

mostrando que as organizações têm uma visão equivocada dos percentuais dos 

impactos causados pelos obstáculos organizacionais. 

2.9 ESCRITÓRIO DE PROJETOS 

De acordo com Maximiano, Fonseca e Guedes (2011, p. 14), é possível inferir 

que as características necessárias para suportar e fomentar uma gestão integrada 

da execução da estratégia, deliberada e emergente, podem estar mais presentes em 

grandes organizações, com maior maturidade em gestão de projetos. Essa gestão 

integrada da execução da estratégia, deliberada e emergente, parece ser mais 

valorizada por membros da alta administração e profissionais mais experientes, 

estando a gestão de projetos inclusa e relacionada ao escritório de projetos. 

Para Dinsmore e Cavalieri (2007), o escritório de projetos é uma unidade 

organizacional que tem por objetivo orientar e dar suporte aos gerentes de projetos, 

permitindo à empresa selecionar e desenvolver seus projetos de forma mais 

eficiente e eficaz. 
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Segundo Hill (2008, p.6), o escritório de projetos, como entidade formal ou 

informal, é o agente fundamental da implementação da metodologia de 

gerenciamento de projetos. Através do escritório de projetos, os gerentes podem 

compartilhar seu conhecimento, através do desenvolvimento de práticas que podem 

ser reutilizadas e aplicadas a outros projetos similares do escritório de projetos. Por 

fim, essas práticas irão formar a base de um mais estruturado e repetível processo 

de gerenciamento de projetos, fazendo parte de uma metodologia que pode ser 

compartilhada por toda a organização. 

De acordo com Crawford (2011, p. 32), existem três tipos de PMOs (Project 

Management Office) ou escritórios de projetos, sendo o primeiro o escritório de 

controle de projetos, o segundo denominado de escritório de projetos de uma 

unidade de negócios e o terceiro e mais importante: o escritório de projetos 

estratégico. Crawford (2011) o define como sendo uma unidade organizacional 

corporativa em nível estratégico, ou seja, tem poder de decisão e fica ligado ao CEO 

(Chief Executive Officer). Este providencia a coordenação e a abordagem 

perspectiva necessária para selecionar, priorizar, e controlar projetos que contribuem 

para atender à estratégia da organização.  

Em nível corporativo, o escritório de projetos estratégico serve para resolver 

as necessidades por competição por recursos, através de uma contínua priorização 

de uma lista de projetos de toda a organização. Na figura 12, pode-se observar os 

tipos de PMOs, segundo Crawford (2011). 

Dessa forma, o escritório de projetos tem função prioritária não só como um 

local de centralização da gestão dos projetos da organização, mas também como 

criador de uma metodologia e de práticas que, ao se incorporarem à cultura 

organizacional, fomentam de forma contínua sua melhoria. Ademais, deve-se ter 

como função a priorização de recursos e projetos que melhor atendam às 

necessidades organizacionais. 
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Figura 12 – Tipos de PMO 

Fonte: Crawford (2011) 

Observa-se de acordo com a figura 12, que podem existir três tipos de PMOs 

numa organização. Nesta estrutura definida por Crawford (2011), verifica-se que o 

escritório do tipo 3 é o que fica no nível corporativo ou estratégico e exerce controle 

sobre os demais e tem como função elaborar medidas estratégicas ou corporativas. 

O do tipo 2 é o escritório de projetos que fica no nível tático, sendo responsável pela 

definição das funções táticas e operacionais. A figura é ilustrativa, portanto podem 

existir mais unidades de projetos nesse nível. Já o escritório de tipo 1 é o que fica no 

nível operacional, responsável pela gestão direta dos projetos e sua execução. 

Conforme os do nível 2, podem ocorrer em outros departamentos da organização. 

Conforme se observa no gráfico 1, a maturidade é classificada em escala do 

nível 1 ao 5 (Nível 1 – imaturo; Nível 2 – estabelecido; Nível 3 – crescido; Nível 4 – 

maduro; Nível 5 - melhor da classe). "A melhoria do desempenho" é definida como 

uma avaliação em nível maior, após o anterior em que se encontrava, numa escala 

de 1 a 5, em que a organização é avaliada em relação à sua performance, através 

de oito medidas de desempenho listadas no gráfico citado (apenas os níveis 1-3 

estão listados, porque poucos PMOs, em nível 4-5 responderam, não sendo possível 

tirar conclusões precisas) (CRAWFORD, 2011). 
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Gráfico 1 – Desempenho organizacional por nível de maturidade do PMO 

Fonte: Crawford (2011) 

Crawford (2011) afirma que o impacto da maturidade do PMO sobre a 

organização pode ser observado na forte correlação entre a performance 

organizacional e a maturidade do PMO. PMOs maduros mostram significativa 

melhoria na performance organizacional, conforme o gráfico 1, que demonstra a 

pesquisa de vários aspectos de desempenho organizacional. 

As organizações com PMOs mostraram significativa melhoria em cada nível 

de maturidade do PMO, isto é, para cada melhoria incremental na maturidade do 

processo, havia um impacto correspondente nos indicadores de desempenho da 

organização, incluindo o desempenho financeiro e a satisfação do cliente 

(CRAWFORD, 2011). Senão observe-se: 

- 6,2% de melhoria de desempenho global do PMO do Nível 1 para o nível 2. 

- 14,6% de melhoria de desempenho global do PMO do Nível 2 para o nível 3. 

- 10,5% de melhoria de desempenho global do PMO do Nível 3 para o Nível 4. 
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Segundo Crawford (2011), organizações com PMOs em nível de maturidade 3 

e ou níveis superiores mostraram uma melhoria de desempenho de 16% do 

orçamento/cronograma, em comparação com as organizações sem PMO. 

Crawford (2011) conclui, de acordo com suas pesquisas, que, quanto mais 

maduros são os PMOs, são eles significativamente melhores, num conjunto crítico 

de fatores de sucesso, inclusive ter efetivo patrocínio, responsabilidade, pessoal 

competente, liderança, qualidade e valor demonstrado. Os PMOs têm desafios 

significativamente menores, incluindo a aceitação das partes interessadas, 

financiamento adequado, demonstração de valor, definição de papéis, conflitos de 

autoridade e consistente aplicação de processos. 

Segundo Dubke, Coelho Jr. e Nascimento (2010, p. 14), os projetos estão 

cada vez mais sujeitos a forças externas capazes de interferir em seu funcionamento 

eficaz, cujo gerenciamento da integração, escopo, tempo, custos, qualidade, 

recursos humanos, comunicação, riscos e aquisições, pode ser comprometido, caso 

não haja um acompanhamento permanente de todas as suas etapas por um 

escritório de projetos. 

A necessidade da gestão de portfólios de projetos, principalmente em grandes 

organizações, deriva do alto risco a que se submetem os executivos das 

organizações ao selecionarem projetos e alocarem recursos, sem que métodos de 

seleção e priorização de projetos bem definidos e executados pela organização 

estejam definidos. Para isso, é imprescindível a criação de um escritório de projetos 

que crie e melhore as técnicas, métodos e ferramentas, para suportar esse processo 

e promover sua contínua melhoria, o que apenas é uma conclusão advinda da 

necessidade de se ter um escritório de projetos que auxilie no incremento da 

eficiência e eficácia dos projetos organizacionais (DINSMORE; CAVALIERI, 2007; 

HOBBS; AUBRY, 2010; CRAWFORD, 2011). 

A implementação do escritório de projetos leva a uma gestão mais eficiente e 

eficaz dos projetos, através da implantação e incremento de técnicas científicas e 

boas práticas de gestão de projetos, o que implica no aumento da maturidade 

organizacional, maior percentual de sucesso dos projetos e consequente melhoria 

no desempenho geral da organização (CRAWFORD, 2011). 
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A figura 13 demonstra o pensamento de Hobbs e Aubry (2010) com relação 

ao contexto organizacional e à maturidade organizacional, como também o 

interrelacionamento entre a organização como um todo e o PMO. Ela resume a 

análise dos dados da pesquisa dos autores citados, o que identificou algumas 

características organizacionais específicas da gestão de projetos, associadas às 

características estruturais do PMO.  

Figura 13 – O conjunto de variáveis contextuais da organização e 

características do PMO 

Fonte: Hobbs e Aubry (2010) 

De acordo, ainda, com os referidos autores, o mais importante fator contextual 

organizacional é o nível da maturidade da gestão de projetos da organização. 

Contudo, eles alertam para que considerável cuidado seja tomado na interpretação 

deste resultado. Primeiro, a associação descreve somente o estado da natureza; ela 

não responde diretamente a questão de como as coisas devem ser. Segundo, uma 

relação não identifica a relação causal. Terceiro, se a maturidade de gerenciamento 

de projetos é a causa, essa causa somente pode ser mudada muito vagarosamente 

e, com considerável investimento. 
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Hobbs e Aubry (2010), em sua pesquisa, referem-se à figura 13 através do 

relato transcrito abaixo. 

Uma interpretação plausível é que as organizações que valorizam o 

valor investido na gestão de projetos para melhorá-la cada vez mais, pode 

ser capturado na mensuração da sua maturidade de gestão de projetos. 

Essa valorização significa que a direção tem investido tanto financeiramente 

e simbolicamente na gestão de projetos e que a cultura organizacional 

suporta e valoriza a gestão de projetos. Um PMO nesta situação 

provavelmente também será valorizado, porque é parte da implementação 

da gestão de projetos da organização. O valor percebido do PMO pode ser 

tanto um viés favorável perceptível e uma medida da realidade 

organizacional. Uma organização que valoriza a gestão de projetos e vê-se 

como madura no gerenciamento de projetos tem mais probabilidade da 

criação de um PMO de alto desempenho. 

 

As organizações têm enfrentado, na última década, um novo contexto, 

caracterizado pelo aumento da concorrência, aumento das taxas de produtos, 

serviços e processos de inovação e, pelo aumento na ênfase na oportunidade de 

mercado. A implementação ou reconfiguração do PMO existente na organização 

representa uma importante mudança organizacional, funcionando como resposta a 

estes desafios que se apresentam, na busca da organização por seu 

desenvolvimento organizacional, através de novas formas organizacionais, em que 

os projetos são mais numerosos e estrategicamente mais importantes. Esta 

mudança é, frequentemente, parte de uma reconfiguração organizacional mais 

ampla. Nesse processo é necessário, a utilização de uma metodologia e de um 

modelo interpretativo, para captar a complexidade dinâmica da mudança 

organizacional em face do seu contexto organizacional e para permitir uma melhor 

compreensão das necessidades, no sentido de melhorar a performance 

organizacional (HOBBS; AUBRY; THUILLIER, 2008). 

Quando a abordagem passa do setor privado para o público, existem 

diferenciais no escritório de projetos. Portanto, é mister procurar entender as 

singularidades do setor público que podem intervir na gestão do portfólio de projetos 

do setor, cuja gestão é monitorada e controlada através do escritório de projetos. 
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2.10 GESTÃO DE PROJETOS NO SETOR PÚBLICO 

Desde os anos de 1980, as administrações públicas, em todo o mundo, 

realizaram mudanças substanciais nas políticas de gestão pública (PGPs) e no 

desenho de organizações programáticas (DOPs). Essas reformas administrativas 

consolidaram novos discursos e práticas, derivados do setor privado, fazendo uso 

deles como benchmarks para organizações públicas em todas as esferas de 

governo (SECCHI, 2009). 

Secchi (2009) relata o seguinte: 

Os elementos apontados como ativadores dessas ondas de 

“modernização” são: a crise fiscal do Estado (Aucoin, 1990; Hood, 1995; 

Pollitt e Bouckaert 2002a), a crescente competição territorial pelos 

investimentos privados e mão de obra qualificada (Subirats e Quintana, 

2005), a disponibilidade de novos conhecimentos organizacionais e a 

tecnologia, a ascensão de valores pluralistas e neoliberais (Kooiman, 1993; 

Rhodes, 1997), e a crescente complexidade, a dinâmica e a diversidade de 

nossas sociedades (Kooiman, 1993). 

Segundo Giacomo (2005), a partir dos anos 80, a Reforma do Estado torna-se 

um tema central, em muitos países, como resposta ao irreversível processo de 

globalização, que pode representar uma dificuldade adicional na formulação e 

implementação das políticas públicas nacionais, caso estas desconsiderem a nova 

realidade global. No caso brasileiro, esse fenômeno ocorre em 1994, no governo 

Fernando Henrique, que tinha como uma de suas metas criar no País “um serviço 

público moderno, profissional e eficiente, voltado para o atendimento das 

necessidades do cidadão”. 

No sentido mais amplo e abrangente, a Reforma do Estado não representa 

um fenômeno localizado específico e ou caso particular que diga respeito a poucas e 

determinadas sociedades; ao contrário, um grande número de países tem-na 

promovido: Austrália, Inglaterra, Nova Zelândia, Itália, Canadá, Espanha, Suécia, 

Suiça, Argentina, Turquia, Áustria, México, Irlanda, Estados Unidos, Japão, Portugal, 

Coréia do Sul, Finlândia. Evidentemente, o grau e a intensidade das ações de 

reforma têm acontecido em função das condições objetivas vigentes em cada país 

(GIACOMO, 2005). 
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De acordo com Giacomo (2005), no Brasil, o conceito de Nova Gestão 

Pública (New Public Management), termo este adotado pelos países da OCDE 

(Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), chamada de 

Administração Pública Gerencial, se caracteriza pela utilização intensa das práticas 

gerenciais com ênfase na eficácia, sem, contudo, perder de vista a função 

eminentemente pública do aparelho estatal. A Administração Pública Gerencial tem 

como característica central agilizar as funções de planejar, organizar, liderar, 

controlar e coordenar. 

Os pontos fortes da Administração Pública Gerencial são: a descentralização, 

a delegação de autoridade, um rígido controle sobre o desempenho, aferido 

mediante indicadores acordados e definidos antecipadamente, considerando o 

indivíduo, em termos econômicos, como consumidor ou usuário e, em termos 

políticos, como cidadão. A Administração Pública Gerencial contribui para 

implementar mudanças que explicitem melhor os mecanismos de responsabilização 

(accountability), por parte dos agentes estatais, a fim de assegurar o atendimento às 

necessidades dos cidadãos e expressar mais escrúpulo no trato da res pública 

(GIACOMO, 2005). 

Grego et al. (2009) concluíram que a implementação da gestão de projetos no 

Estado de Minas Gerais impactou, de forma direta e positiva, na implementação da 

estratégia governamental. 

A gerência de projetos no setor público apresenta algumas diferenças 

importantes em relação ao setor privado, necessitando de uma visão diferenciada. 

Segundo Cortines (2005), os projetos públicos não possuem como motivação 

principal o retorno financeiro e sim o retorno social, em período mais longo de 

maturação (GREGO et al., 2009). 

Grego et al. (2009) levantam duas questões enfrentadas na gerência de 

projetos públicos. A primeira diz respeito aos recursos humanos. Para eles, a falta 

de conhecimento e experiência, na gerência de projetos, dificulta o processo de 

seleção de funcionários para trabalhar com projetos públicos, ou seja, o gerente de 

projetos tende a encontrar dificuldades para alocar equipes de funcionários com 

habilidades específicas para cada projeto.  
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A segunda questão referenciada é a multiplicidade dos ambientes (estrutura 

organizacional, formas de avaliação e controle, influências políticas) com as quais 

devem lidar os gerentes de projetos públicos. Para os autores, as organizações 

públicas, baseadas em modelos verticais e hierarquizados, não atendem à 

necessidade de ter unidades flexíveis, trabalho colaborativo e desenho de estruturas 

horizontais, tão importantes para a gerência de projetos nas fases de planejamento, 

controle, execução e avaliação (GREGO et al., 2009). 

De acordo com Furtado, Fortunato e Teixeira (2011), o setor público, 

buscando aperfeiçoar a gestão pública, com relação à necessidade de cobrança de 

melhores resultados do setor público, além de maior transparência, decorrente da 

adoção da administração pública gerencial pelo Brasil, em resposta ao fenômeno da 

globalização e da crise fiscal do Estado, tem implementado, no Estado do Espírito 

Santo, a gestão de projetos e o escritório de projetos como centralizador dessa 

gestão, podendo-se observar que os órgãos estaduais tornaram-se mais eficientes 

em função da utilização das práticas de gestão de projetos, principalmente com 

relação à fluidez da informação, tomada de decisão e redução de prazo de entrega 

de serviços e obras, destacando a importância desses dois últimos fatores citados, 

por serem essenciais para o setor público.  

Os autores citados acrescentam que esse modelo não só deu certo, assim 

como tem sido replicado em outros órgãos. Como elementos dessa inovação na 

gestão do setor público, o processo de gestão de projetos e o escritório 

representado pela Secretaria de Gerenciamento do Espírito Santo (Segep) têm 

proporcionado melhorias e permitido melhor fluidez de comunicação e controle mais 

eficiente do governo. Acrescentam, ainda, que este processo de gestão de projetos, 

representado pela Segep, passa por um processo de contínua busca de melhoria e 

aperfeiçoamento (HOBBS; AUBRY; THUILLIER, 2008; CRAWFORD; HELM, 2009). 

Crawford e Helm (2009), em sua pesquisa sobre governo e governança, tem 

como foco principal o valor do gerenciamento de projetos no setor público, 

afirmando: 

A capacidade comprovada para apresentar resultados é um desafio 

crescente para organizações tanto no setor privado quanto no público. No 

setor privado, a regulação da governança corporativa após inúmeros 
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colapsos corporativos de alto nível tem aumentado a demanda dos 

acionistas por responsabilidade, transparência, e abilidade para 

implementar a estratégia. O setor público, após duas décadas de reforma e 

preocupação com a melhoria de desempenho (Organization of Economic 

Co-operation and Development [OECD], 2004), está sob pressão 

semelhante para satisfazer os interessados demonstrando responsabilidade 

e transparência ao efetivamente implementar políticas e adaptar-se à 

mudança (Edwards & Cough, 2005; Forbes & Lynn, 2005). Se é estratégia 

ou se são políticas que devem ser implementadas, os veículos para a 

entrega geralmente tomam a forma de projetos e programas, e o 

gerenciamento eficaz de projetos é promovido para melhorar a capacidade 

de alcançar os resultados, proporcionando transparência, rastreabilidade e 

responsabilidade. 

Desenvolvimento e manutenção da governança e a entrega de 

capacidade através de projetos e programas requer investimento, e os 

responsáveis pela implementação da gestão de projetos nas organizações 

são regularmente chamados a justificar este investimento que conduz a um 

interesse significativo no fornecimento de "evidência de valor que as 

organizações reconhecem quando o gerenciamento de projetos é 

adequadamente implementado” (Thomas & Mullaly, 2007, p. 74).   ….. 

 

Os resultados obtidos pela pesquisa levada a efeito nas organizações 

públicas demonstram que a gestão de projetos tem proporcionado valiosos 

benefícios: maior responsabilidade, transparência, disponibilização de relatórios, 

efetivo gerenciamento de riscos, consistência da entrega, aumento do controle e 

apoio para a conformidade, incluindo eficiência e eficácia na gestão dos recursos 

públicos, garantindo entrega de valor para o dinheiro empregado, além de um 

modelo de participação mais efetiva no que se refere aos interessados 

(CRAWFORD; HELM, 2009). 
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2.11 TÓPICO CONCLUSIVO DO REFERENCIAL TEÓRICO 

O primeiro tópico aborda os institutos de gestão que são organizações 

fundamentais na disseminação e desenvolvimento da área de gestão de projetos, 

tendo sido abordados três institutos, a saber: o PMI, o IPMA e o OGC, com maior 

destaque para o PMI pelas suas contribuições para a área de estudo de gestão de 

projetos. 

O segundo tópico retrata a gestão organizacional na área de projetos, 

procurando abordar os principais autores e suas contribuições para a referida área 

de conhecimento, seja de forma indireta ou diretamente relacionada, com destaque 

para Ibbs e Reginato (2002), Hobbs (2008), Hobbs e Aubry (2010), Hobbs, Aubry e 

Thuillier (2008) e Crawford (2011) que ressalta que o aumento da maturidade 

organizacional na gestão de projetos aumenta o desempenho organizacional. 

O terceiro tópico busca retratar a ligação entre a estratégia da organização e 

os seus projetos, citando alguns autores que trazem idéias importantes para essa 

compreensão, destacando-se Herrero (2005), Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2010) 

e Shenhar et al. (2007). 

O quarto tópico trata da gestão de projetos e a importância da gestão 

individual dos projetos para a organização. Dentre desse tópico evidenciaram-se 

alguns autores importantes, como Kerzner (2001); Cooke-Davies et al. (2011); Song 

(2010); Clarke e Howell (2009); e Steinfort e Walker (2011) que analisam o impacto 

do sucesso dos projetos, programas e portfólios e as visões de sucesso. 

O quinto tópico retrata a gestão dos programas e a sua importância para a 

organização. Evidenciaram-se dois autores importantes para a compreensão do 

tema em questão, como o PMI (2009b); e Carneiro et al. (2010) que observam que 

existem vários modelos de gestão de programas no mercado, mas destacam a 

importância de três, a saber: Logical Framework (Quadro Lógico), MSP (Managing 

Successful Programmes) e o Padrão de Gerenciamento de Programas proposto pelo 

PMI. 

O sexto tópico passa a buscar entender como é a gestão de portfólios de 

projetos de forma estruturada, seguindo boas práticas já reconhecidas e a sua 
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importância para as organizações. Foram referenciados vários autores com 

contribuições importantes para esse entendimento, como o PMI (2009a); e Dinsmore 

e Cavalieri (2007) que destacam a importância da análise qualitativa dos riscos dos 

projetos para a seleção dos projetos que farão parte do portfólio da organização e 

Manas (2008) que alerta sobre as sete áreas cinzentas com que os líderes se 

deparam para o alcance das metas estratégicas. 

O sétimo tópico procura entender a importância da maturidade organizacional 

na gestão de projetos e os principais modelos de maturidade organizacional em 

gestão de projetos, destacando a sua importância. Foram abordados alguns autores 

e três modelos de maturidade em gestão de projetos, a saber: o modelo OPM3, o 

modelo PMMM e o modelo Prado. 

O oitavo tópico retrata a cultura organizacional na gestão de projetos e 

descreve a sua importância. Foram relacionados vários autores considerados 

importantes para a compreensão do referido tema, com destaque para o PMI 

(2009a); e Hobbs e Aubry (2010) destacando que a cultura organizacional na gestão 

de projetos é muito importante, pois influencia e impacta diretamente a sua 

respectiva maturidade organizacional. 

O nono tópico aborda o tema escritório de projetos, procurando destacar 

quais suas características e que fatores o tornam tão importante para as 

organizações. Foram consultados alguns autores relevantes para a compreensão do 

respectivo tema, como destaque para Hill (2008); e Crawford (2011) que define três 

tipos de escritórios de projetos para a realização da gestão dos mesmos: 

estratégico, tático e operacional 

O décimo e último tópico aborda o tema gestão de projetos no setor público, 

procurando entender o referido assunto e sua importância dentro da área pública, 

com destaque para Secchi (2009) que ressalta as reformas administrativas para 

enfrentar a crise fiscal dos Estados; e Crawford e Helm (2009) ressaltando que 

independente de estratégia ou política a ser implementada, o meio para se entregar 

o que é necessário, ocorre por meio de projetos e programas, e a gestão eficaz 

permite melhorar a capacidade de alcançar os resultados, proporcionando uma 

melhor governança corporativa no setor público. 
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3. METODOLOGIA 

A metodologia é a seção do trabalho responsável por tornar clara a temática e 

elucidar a forma como será realizada a pesquisa, que métodos serão adotados, as 

etapas, o tipo de pesquisa colocado em prática para ratificar o referencial teórico. 

Collis e Hussey (2006, p. 54, 60) definem a metodologia como sendo a 

maneira global de tratar o processo de pesquisa, da base teórica até a coleta e 

análise de dados. O paradigma é um conjunto de métodos de pesquisa que permeia 

todo o projeto de pesquisa, além de oferecer uma estrutura contendo um grupo 

aceito de teorias, métodos e maneiras de definir dados. 

De acordo com Martins e Theóphilo (2007, p. 37), citando Francis Bacon, o 

método científico é um conjunto de regras para observar fenômenos e inferir 

conclusões a partir de tais observações. 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

Esta pesquisa utiliza uma metodologia caracterizada como exploratória, 

descritiva e qualitativa. 

A pesquisa tem também caráter exploratório, pois guarda o intuito de explorar 

o assunto em profundidade, em função de ser ele ainda objeto de estudo, não 

totalmente explorado e conhecido, sendo assim orientado à descoberta, pois não 

tem a intenção de testar hipóteses específicas (HAIR JR. at al., 2007), o que é 

corroborado por pesquisadores e autores renomados por conta de suas pesquisas 

(HOBBS, 2008; HOBBS; AUBRY; THUILLIER, 2008; HOBBS; AUBRY, 2010; 

CRAWFORD, 2011), dentre outros. 

O estudo exploratório é utilizado por pesquisadores para desenvolver 

conceitos de forma mais inteligível, dado que a área de investigação pode ser tão 

nova ou tão vaga que o pesquisador precise fazer uma exploração, a fim de saber 

algo sobre o problema enfrentado pelo administrador (COOPER; SCHINDLER, 

2008, p. 131). 
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De acordo com Cooper e Schindler (2008, p. 136), o estudo descritivo se 

refere a uma questão ou hipótese com variação, na qual se pergunta ou declara-se 

algo a respeito de tamanho, forma, distribuição ou existência de uma variável. 

Segundo Richardson et al. (2008, p. 79), o método qualitativo diferencia-se, 

em princípio, do quantitativo, à medida em que não emprega instrumental estatístico 

como base do processo de análise do problema. 

De acordo com Richardson et al. (2008, p. 79), a abordagem qualitativa de um 

problema, além de ser uma opção do investigador, justifica-se, sobretudo, por ser 

uma forma adequada para entender a natureza de um fenômeno social. O aspecto 

qualitativo de uma investigação pode estar presente até mesmo nas informações 

colhidas por estudos essencialmente quantitativos; não obstante, perde o caráter 

qualitativo quando transformadas em dados quantificáveis, na tentativa de assegurar 

a exatidão no plano dos resultados. 

Segundo Collis e Hussey (2006, p. 54, 61), o paradigma fenomenológico é 

qualitativo, subjetivo, humanista e interpretativo, tendendo a produzir dados 

qualitativos, utilizando-se de amostras pequenas, interessando-se pela geração de 

teorias, em que os dados são plenos de significados subjetivos, sendo a localização 

natural adida à confiabilidade baixa, à validade alta, podendo haver generalização 

na passagem de um cenário para outro. 

A pesquisa em questão utilizou-se de outras pesquisas bibliográficas, 

documentais e do estudo de caso, sendo aplicadas entrevistas semi-estruturadas 

com os gestores da SEPLAG-CE. Os documentos obtidos se restringiram a manuais 

sobre a reestruturação da rede de planejamento e sobre a implantação dos 

escritórios setoriais e do central (estratégico). Outros dados e informações foram 

obtidos através dos sites do governo ou junto a funcionários das secretarias do 

Estado do Ceará. 

A pesquisa bibliográfica lançou mão de livros, pesquisas, artigos, dissertações 

e teses de doutorado sobre o assunto, de forma a confirmar o objeto de pesquisa do 

presente trabalho, além de outras fontes documentais que servissem de fonte, 

embasamento e pudessem trazer à tona o que já foi estudado anteriormente, 
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abrindo espaço para que o tema seja objeto de estudo em outros trabalhos 

científicos que venham a corroborar o objeto de pesquisa em questão. 

3.2  ESTUDO DE CASO 

Por último, realizou-se um estudo de caso, utilizado para confrontar a 

realidade encontrada na literatura bibliográfica e/ou na documental, científica, no 

sentido de comprovar os pressupostos e responder às proposições emitidas pelo 

presente trabalho. 

Segundo Yin (2001), o estudo de caso permite a investigação, por preservar 

as características holísticas e significativas dos eventos da vida real tais como ciclos 

de vida individuais, processos organizacionais e administrativos, mudanças 

ocorridas em regiões urbanas, relações internacionais e a maturação de alguns 

setores. 

De acordo com Yin (2001), o estudo de caso representa a estratégia 

preferida, quando se colocam questões do tipo "como" e “por quê”, quando o 

pesquisador tem pouco controle sobre os eventos e quando o foco se encontra em 

fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real. 

O estudo de caso, como esforço de pesquisa, contribui, de forma inigualável, 

para a compreensão dos fenômenos individuais, organizacionais, sociais e políticos. 

Por isso, o estudo de caso vem sendo uma estratégia comum de pesquisa na 

Psicologia, Sociologia, Ciência Política, Administração, no trabalho social e no 

planejamento (YIN, 2001). 

Yin (2001) afirma que o estudo de caso é a estratégia escolhida ao se 

examinar acontecimentos contemporâneos, quando não se podem manipular 

comportamentos relevantes. O estudo de caso conta com muitas das técnicas 

utilizadas pelas pesquisas históricas, mas acrescenta duas fontes de evidências que 

usualmente não são incluídas no repertório de um historiador: observação direta e 

série sistemática de entrevistas, prevalecendo a capacidade de lidar com uma ampla 

variedade de evidências – documentos, artefatos, entrevistas e observações – além 

do que pode estar disponível no estudo histórico convencional.  
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O estudo de caso é uma investigação empírica. Investiga um fenômeno 

dentro da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto 

não estão claramente definidos (YIN, 2001). 

De acordo com Yin (2001), o estudo de caso enfrenta uma situação 

tecnicamente única, em que haverá muito mais variáveis de interesse do que pontos 

de dados, e, como resultado, baseia-se em várias fontes de evidências, com os 

dados precisando convergir em formato de triângulo. Como outro resultado, 

beneficia-se do desenvolvimento prévio de proposições teóricas, para conduzir a 

coleta e a análise de dados. 

O estudo de caso, como estratégia de pesquisa, compreende um método de 

pesquisa que abrange tudo, com a lógica de planejamento incorporando abordagens 

específicas à coleta de dados e sua análise. Nesse sentido, o estudo de caso nem é 

uma tática para a coleta de dados nem meramente uma característica do 

planejamento em si, mas uma estratégia de pesquisa abrangente (YIN, 2001). 

O estudo de caso foi selecionado como estratégia de pesquisa, neste caso 

específico, citando Yin (2001), por permitir ao presente trabalho de pesquisa, a 

compreensão de forma inigualável dos fenômenos sociais e organizacionais, 

possibilitando o uso da observação direta e entrevistas, além da grande capacidade 

de lidar com uma ampla variedade de evidências, também pelo fato de ser uma 

pesquisa empírica e de natureza exploratória, logo, o objeto de estudo do presente 

trabalho encontra-se ainda na fase exploratória ou de investigação, buscando uma 

melhor compreensão deste fenômeno organizacional. 

3.2.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO DE CASO 

Yin (2001) afirma que se ensinou a acreditar que o estudo de caso seja 

apropriado à fase exploratória de uma investigação; que a coleta de dados e as 

pesquisas históricas são apropriadas à fase descritiva e que os experimentos são a 

única maneira de fazer investigações explanatórias ou causais. O estudo de caso, 

entretanto, está longe de ser apenas estratégia exploratória. O estudo de caso pode 

assumir caráter descritivo e ou explanatório. 
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Embora a tipologia do estudo de caso inclua um dos três tipos citados, a visão 

mais apropriada dessas estratégias é pluralística, podendo-se utilizar cada estratégia 

para três propósitos: exploratório, descritivo e/ou explanatório. O autor afirma que há 

grandes áreas de sobreposições entre eles, mas o objetivo é evitar desajustes 

exagerados, quando se planeja utilizar um determinado tipo de estratégia e percebe-

se que outro é mais vantajoso (YIN, 2001). 

Este trabalho, em particular, conforme já explicitado e fundamentado 

anteriormente, é uma forma de tratar a questão de pesquisa do tipo (como, por quê), 

sem exigir controle sobre eventos comportamentais e focalizar acontecimentos 

contemporâneos. Tem-se aqui um estudo de caso exploratório no que tange à 

pesquisa de campo durante a fase de investigação. 

3.2.2 UNIDADE DE ANÁLISE 

As unidades de análise foram o escritório de monitoramento de projetos da 

SEPLAG-CE e os escritórios setoriais. A Seplag é resultado da fusão das 

Secretarias da Administração e do Planejamento e Coordenação, criando-se em seu 

lugar, a Secretaria do Planejamento e Gestão (SEPLAG), de acordo com a Lei nº 

13.875, de 7/2/2007, que dispõe sobre o Modelo de Gestão do Poder Executivo, 

alterando a estrutura da administração estadual. Tem como missão promover e 

coordenar o planejamento e a gestão estadual, visando à efetividade das ações do 

governo (PORTAL SEPLAG-CE, 2012). 

Nesta secretaria está instalado o Escritório de Monitoramento de Projetos 

(EMP), criado pelo Decreto nº 29.917, de 08 de outubro de 2009, responsável por 

promover a padronização de processos para o gerenciamento e monitoramento dos 

projetos no âmbito do Governo do Estado do Ceará (PORTAL SEPLAG-CE, 2012). 

As unidades de análises em questão foram escolhidas por se tratarem de 

excelente referencial para a pesquisa da gestão de projetos, realizada por escritórios 

de projetos face às nuances do setor público e, por serem responsáveis pela 

padronização de processos e pelo monitoramento e gerenciamento de todos os 

projetos no âmbito do Governo do Estado do Ceará. 
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Para tanto, por se tratar de uma pesquisa de natureza exploratória foi utilizada 

nesta dissertação o estudo de caso realizado na SEPLAG (CE) através de 

entrevistas com gestores do referido órgão, além da observação direta, assim como 

a coleta de informações que permitiram a análise e consecução do objetivo a que se 

propõe o presente trabalho, realizado no ano de 2012. No conteúdo das entrevistas 

utilizou-se a análise de conteúdo. 

3.3  ANÁLISE DE CONTEÚDO 

O estudo dos símbolos e das características da comunicação é básico para 

compreender o Homem, sua História, seu pensamento, sua arte e suas instituições. 

Logo, a análise de conteúdo é tema central de todas as Ciências Humanas. Com o 

decorrer do tempo, reveste-se na roupagem de instrumento importante para o 

estudo da interação entre os indivíduos (RICHARDSON et al., 2008, p. 222). 

A análise de conteúdo é um conjunto de procedimentos e técnicas de 

extração do sentido de um texto, por meio das unidades elementares que compõem 

produtos documentais: palavras-chaves, termos específicos, léxicos e outros, 

buscando identificar a frequência e a constância dessas unidades, para fazer 

inferências e extrair os significados inscritos no texto, a partir de indicadores 

objetivos. É muito utilizada na comunicação de massa – imprensa, televisão, cinema 

– em textos e em transcrições de entrevistas, respondendo, segundo Lasswell 

(1952), a cinco questões: Quem fala? Para dizer o quê? Por quais meios? A quem? 

Com quais efeitos? (CHIZZOTTI, 2006). 

3.4  COLETA DE DADOS 

A coleta de dados utilizou o instrumental da entrevista em profundidade, uma 

das técnicas da pesquisa exploratória. A entrevista em profundidade é uma sessão 

de discussão individual, em que os entrevistados são, em geral, escolhidos com 

cuidado, por terem algum conhecimento especializado. Foram realizadas entrevistas 

semi-estruturadas, pois, neste caso, o entrevistador fica livre para exercitar sua 

iniciativa no acompanhamento da resposta a uma pergunta, sendo permitido ao 
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entrevistador realizar perguntas não anteriormente imaginadas, coletando-se 

informações novas e esclarecedoras, melhorando os resultados da pesquisa (HAIR 

JR. et al., 2007). A coleta de dados também foi realizada com a obtenção de 

documentos e/ou informações sobre a gestão de projetos e sua estruturação 

organizacional, além de outras informações pertinentes à gestão dos escritórios de 

projetos do Estado do Ceará, para propiciar as respostas aos questionamentos 

específicos deste trabalho. 

Cooper e Schindler (2008, p. 249) definem a entrevista como uma 

conversação bidirecional, iniciada por um entrevistador para obter informações de 

um respondente, que, se bem sucedida, constitui-se em excelente técnica de coleta 

de dados. 

Bauer e Gaskell (2011) relatam que a maioria das pesquisas sociais se baseia 

em entrevistas, pois as mesmas, algumas vezes, dizem mais do que seus autores 

imaginam. Nesse contexto, a análise deixa de ser um simples método desenvolvido 

dentro das Ciências Empíricas, para se tonar um divisor de quantidade/qualidade, 

nas Ciências Sociais, sendo considerada uma técnica híbrida, que pode mediar a 

improdutiva discussão entre virtudes e métodos. 

As entrevistas foram gravadas e destas feita uma análise de conteúdo, com o 

intuito de buscar informações que ajudassem na compreensão do tema em estudo, 

bem como nas idéias que se fizessem mais eloquentes em todas as entrevistas 

(CHIZZOTTI, 2006). 

As entrevistas realizadas neste estudo de caso, foram submetidas a uma 

análise de conteúdo, sendo utilizados, também, para análise dos resultados, os 

documentos e as visitas in loco, permitindo a obtenção de informações para análise 

e construção das conclusões do referido estudo. 

Foram entrevistados dez gestores, tendo sido utilizado como roteiro de 

entrevista o questionário que encontra-se no apêndice I. 

Após a realização da primeira entrevista, observou-se que todas as perguntas 

tiveram um claro entendimento e foram respondidas, obtendo-se explicações, 

opiniões e sentimentos que forneciam os subsídios para responder aos objetivos 
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específicos, mesmo quando feitas perguntas adicionais, por tratar-se de uma 

entrevista em profundidade, sendo este o pré-teste, e o portanto, o questionário não 

precisou de ajustes. 

Posteriormente, o mesmo questionário semi-estruturado foi aplicado aos 

demais nove entrevistados restantes, sendo submetidos às mesmas perguntas do 

questionário, realizado de forma repetitiva, a não ser o caso de alguma pergunta 

adicional para melhor esclarecimento da resposta.  

Observou-se que as explicações, opiniões e sentimentos, passaram de forma 

analítica a se repetirem, havendo a saturação, possibilitando a tipificação de um 

estrato social e suas funções, juntamente com representações específicas, conforme 

colocam Bauer e Gaskell (2011). Analisou-se que a amostra inicial de dez 

entrevistados foi suficiente para extrair as informações e dar as respostas a que se 

propõe o presente trabalho de pesquisa, pois as respostas passaram a repetir-se, 

ocorrendo a saturação. 

Há que ressaltar, como passo preliminar, a revisão bibliográfica, com base em 

livros, buscando-se, principalmente, fontes atuais, em se tratando de tema ainda em 

exploração. Foram utilizadas pesquisas, teses, dissertações, artigos e outras fontes 

importantes que contribuíram de forma significativa para a presente pesquisa. 

Quanto à análise de resultados de algumas secretarias, foram escolhidas 

cinco secretarias, em função da sua relevância social: SEINFRA, SEDUC, SESA, 

STDS e SEFAZ, que tiveram os seus resultados setoriais analisados, abrangendo o 

período de 2007 a 2011 quanto aos indicadores setoriais referente à Gestão Pública 

por Resultados. 

3.5  MODELO CONCEITUAL DA PESQUISA 

O modelo conceitual de pesquisa reflete o objetivo principal do presente 

estudo que é a realização de uma pesquisa empírica para o entendimento da 

implantação e atuação dos escritório de projetos no setor público, seus objetivos 

específicos e os principais aspectos explorados em cada objetivo específico com o 

intuito de uma compreensão ampla e geral do objetivo maior do presente trabalho. 
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Figura 14 – Modelo conceitual da pesquisa 

Fonte: Autoria própria 

Na figura 14, pode-se observar o objetivo como o tema central do estudo, os 

objetivos específicos como temas diretamente relacionados ao objeto central da 

pesquisa e os principais aspectos que foram abordados na pesquisa em cada tema 

periférico. 

3.6  ETAPAS DA PESQUISA 

A presente pesquisa foi dividida em etapas para possibilitar o seu 

desenvolvimento e conclusão, obedecendo-se aos rigores científicos exigidos.  

A primeira etapa é representada pela revisão bibliográfica que comporta todas 

as fontes que permitiram o embasamento e redação do presente referencial teórico. 
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Paralelamente a essa fase, o conhecimento prévio do autor sobre o assunto foi 

importante e um facilitador no processo, em virtude de tratar-se de investigação 

empírica com objetivo exploratório. 

A seguir, foi realizado o primeiro contato com o órgão público que foi a 

unidade de análise, com o objetivo de apresentar os motivos do presente trabalho de 

pesquisa e mapear os próximos passos. 

Posteriormente, durante as visitas foram realizadas as entrevistas, no mês de 

dezembro de 2012, ocasião em que foram coletadas também informações sobre o 

processo de gestão do escritório de projetos e seus resultados, além de outros 

dados. 

Em seguida, se procedeu à análise dos documentos e dados e à análise de 

conteúdo das entrevistas. Finalmente foram inferidas as conclusões sobre o todo 

coletado, em busca das respostas propostas pela presente pesquisa.  

Convencionou-se que os entrevistados receberiam uma denominação, 

composta pela junção da sigla ENT, que é uma referência a entrevistado, e uma 

sequência xx, variando de 01 a 10, conforme a realização das entrevistas, com o 

objetivo de identificar as respostas individuais de cada pessoa participante da 

pesquisa e manter em sigilo os entrevistados. 

Figura 15 – Etapas da pesquisa 

Fonte: Autoria própria 

A figura 15 retrata de uma forma simples e concisa a sequência das etapas 

da pesquisa. 
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4. ANÁLISE DE RESULTADOS 

Esta seção tem as informações analisadas e consolidadas com o intuito de 

responder aos questionamentos feitos inicialmente através dos objetivos específicos 

da presente pesquisa empírica. 

O primeiro tópico, ou seja, 4.14 busca com base em documentos elaborados 

pela Seplag, mostrar as transformações que aconteceram no setor público do 

Estado do Ceará e quais as necessidades mais atuais que resultaram na adoção da 

gestão de projetos visando tornar o Estado do Ceará mais eficiente através do 

alcance das metas propostas na Gestão por Resultados, com destaque maior para a 

estruturação e adoção da cultura da gestão de projetos. 

Os tópicos 4.2 a 4.6 representam a análise de conteúdo feita nas entrevistas 

que foram realizadas, com o objetivo de alcançar os objetivos específicos e o 

objetivo geral do presente trabalho de pesquisa empírico. 

Os subtópicos 4.6.2 e 4.6.3 fazem uma análise macro da atuação dos 

escritórios de projetos, tendo como base os relatórios publicados em 2012 sobre a 

Gestão Pública de Resultados no Estado do Ceará. 

Todas as informações e análises aqui contidas foram retiradas a partir de 

documentos, manuais, planilhas, das entrevistas e de outras informações 

disponíveis nos sites do governo do Estado do Ceará, em especial da Seplag (CE). 

4.1 HISTÓRICO DO PLANEJAMENTO ESTADUAL  

A segunda metade da década de 1990 foi caracterizada pela reforma do 

Estado, visando assegurar eficiência e eficácia à Administração Pública. Dentro 

deste contexto, a gestão orientada para objetivos exigia a melhoria na performance 

dos órgãos e entidades do executivo estadual, sendo o planejamento estratégico 

das instituições públicas, um dos novos instrumentos de gestão adotados nesse 

período. 

                                                 
4 O item 4.1 foi redigido utilizando-se das seguintes referências: (PORTAL SEPLAG-CE, 2012a ; 
PORTAL SEPLAG-CE, 2012b ), além de outros dados obtidos na coleta de dados, inclusive  
informações coletadas durante a realização das entrevistas. 
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A modernização administrativa em conformidade com o novo perfil de 

instituição pública tinha como objetivo a coordenação do plano estratégico da 

instituição e o controle e acompanhamento dos processos e produtos. 

A Lei Nº 13.875/2007 definiu o atual modelo de gestão governamental, 

destacando a notória preocupação com o aperfeiçoamento do sistema de 

planejamento, sendo destacada pela Lei as competências da SEPLAG na 

coordenação central dos sistemas de atividades corporativos da administração 

estadual, com destaque para o planejamento e execução orçamentária, o controle 

orçamentário, a programação e acompanhamento físico-financeiro e contábil e a 

gestão por resultados. 

4.1.1 SISTEMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO  

O modelo de gestão do Executivo Estadual exerce as funções de 

planejamento governamental, organizadas em sistemas corporativos, tendo a 

SEPLAG como órgão central do Sistema estadual de planejamento (SEP). 

É responsabilidade desse sistema a realização, num processo integrado, das 

seguintes funções: 

• Formulação das diretrizes estratégicas; 

• Formulação do PPA (Plano Pluri Anual); 

• Formulação da matriz de gestão por resultados; 

• Elaboração da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias); 

• Elaboração da LOA (Lei Orçamentária Anual); 

• Elaboração da programação operativa anual; 

• Monitoramento da execução; 

• Monitoramento de resultados; 

• Avaliação das ações e programas de governo. 
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O Sistema Estadual de Planejamento tem a seguinte composição: 

• Comitê de gestão por resultados e gestão fiscal – COGERF 

• Secretaria de Planejamento e Gestão – SEPLAG 

• Secretarias setoriais e vinculadas. 

O comitê de gestão por resultados e gestão fiscal é a unidade dentro da 

estrutura hierárquica do Estado do Ceará, composto por membros da Seplag, Casa 

Civil, Controladoria Geral do Estado e Sefaz, tendo como responsabilidade o 

controle e monitoramento tanto dos resultados do governo como da sua gestão 

fiscal, pois as atividades do Estado dependem da sua arrecadação fiscal. 

4.1.2 REDE ESTADUAL DE PLANEJAMENTO 

O Governo promoveu diversas ações em 2007 para desenvolver o 

planejamento estratégico do Estado do Ceará, possibilitando auxiliar na elaboração 

do Plano Pluri Anual (PPA 2008-2011). Nesta ocasião, foi decidida a adoção do 

modelo de Gestão Pública por Resultados - GPR, no qual foram estabelecidos os 

resultados de governo e os resultados setoriais que servem de base para definição 

dos programas e produtos que conduzirão ao alcance desses resultados. 

O modelo de Gestão Pública por Resultados é um instrumento de 

planejamento moderno e inovador, que foi adotado em vários países, como Canadá, 

Estados Unidos, Chile, assim como em alguns estados brasileiros, Minas Gerais, 

Distrito Federal e Ceará. Tem como característica uma atuação do setor público 

orientada para alcançar resultados definidos nas áreas governamentais. 

A GPR tem como objetivo principal, a melhoria dos indicadores sociais e 

econômicos do Estado, o que implica em melhorias das condições de vida da 

população. 

O Governo do Estado para melhor monitorar sua carteira de projetos instituiu 

o Mapp – Monitoramento de ações e projetos prioritários, que se trata de um 

importante sistema de gestão para o controle da execução dos projetos pelos níveis 
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superiores de gestão do Estado, permitindo a tomada de decisões durante a 

execução dos mesmos, contribuindo para o alcance dos objetivos estabelecidos no 

plano de governo. 

De forma inicial, os grandes desafios da carteira de projetos aprovados no 

Mapp fizeram com que o Governo contratasse a Fundação Getulio Vargas para 

apoiá-lo no monitoramento dos seus cinquenta maiores projetos. Contudo, em 

função da existência de uma quantidade mais significativa de projetos prioritários, 

assim como da necessidade de uma estrutura permanente nas próprias secretarias, 

teve como consequência a demanda pelo Governo junto a Secretaria do 

Planejamento e Gestão - Seplag, o aperfeiçoamento do Mapp como ferramenta de 

gestão e a organização da Rede Estadual de Planejamento com dois objetivos 

principais: 

• Melhorar a integração dos instrumentos de planejamento (PPA – GPR – 

Orçamento – Mapp);  

• Monitorar intensivamente os projetos estratégicos do Governo. 

O Estado do Ceará na busca contínua do aperfeiçoamento da gestão do 

planejamento público estadual, em 2009, ratificou a identificação da necessidade de 

uma estrutura que atendesse aos desafios do Governo do Estado na execução das 

políticas públicas, e na promoção da melhoria na prestação dos serviços 

disponibilizados à população, como resultado de uma monitoria e avaliação das 

políticas, programas e projetos direcionados a gestão por resultados. 

Foi diagnosticado que o sistema de planejamento do Estado não estava 

garantindo, de forma adequada, o necessário alinhamento institucional, capaz de 

avançar na melhoria das atividades de planejamento, orçamento e gestão. 

Dentre os principais aspectos constatados, identificou-se que: 

• Havia necessidade de uma melhor integração dos instrumentos de 

planejamento (PPA, GPR, Orçamento e Mapp) em função, 

principalmente, da falta de uma coordenação única desses 

instrumentos, no âmbito das secretarias. 
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• Muitos programas e projetos, por não estarem suficientemente 

detalhados e adequadamente monitorados e gerenciados, ficavam 

comprometidos na sua fase de execução, deixando de alcançar os 

resultados pretendidos, dificultando a oferta de bens e serviços a 

população, com qualidade e no tempo oportuno. 

• Os membros das atuais equipes de planejamento e de gerenciamento 

de projetos das secretarias setoriais e vinculadas ressentiam-se de 

maior capacitação para o domínio dos instrumentos de planejamento, 

ferramentas e metodologias adequadas para o gerenciamento e 

monitoramento dos projetos. 

Nessa perspectiva, o Governo do Estado redefiniu o sistema estadual de 

planejamento e institucionalizou a rede estadual de planejamento, através do 

Decreto no 29.917, de 08 de outubro de 2009, que passou a ser responsável pela 

condução dos processos de planejamento, orçamento e Gestão Pública por 

Resultados, no âmbito da Administração Pública Estadual, sob a coordenação da 

Seplag. 

Institucionalizou-se a rede estadual de planejamento, coordenada pela 

Secretaria do Planejamento e Gestão (SEPLAG) e composta pelas unidades 

setoriais de planejamento – USPs, as quais assumem a coordenação dos 

instrumentos de planejamento, e a instituição de Escritórios de Monitoramento de 

Projetos - EMPs, no âmbito das secretarias, como unidades para viabilização do 

monitoramento e suporte ao gerenciamento dos projetos, constituindo-se um marco 

importante na trajetória do planejamento estadual.  

A implementação dessas unidades tinha como objetivo unificar a coordenação 

dos instrumentos de planejamento e o monitoramento na secretaria setorial, além de 

promover o gerenciamento intensivo de seus projetos estratégicos. 

Essa estruturação da rede incluiu a implantação dos escritórios de 

monitoramento de projetos nas unidades setoriais com a missão de orientar as 

gerências de projetos na aplicação de uma metodologia de gerenciamento e o 

monitoramento de projetos executado pelo Estado. 
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A Rede Estadual de Planejamento e o Mapp têm portanto, a finalidade de 

assegurar o planejamento sistêmico do Governo e a execução de seus projetos para 

o consequente alcance dos produtos e resultados pretendidos. 

Assim, a matriz de GPR, os programas e as ações estabelecidas no PPA, 

bem como as novas oportunidades que surgem para o desenvolvimento do Estado 

são as bases para definição dos projetos que compõem o Mapp. 

O Orçamento do Estado é o instrumento que assegura os recursos 

necessários a implementação das políticas públicas e o funcionamento da estrutura 

de governo e contempla, de forma sintética, as seguintes categorias de gastos: 

• Transferência aos Municípios 

• Pagamento da Dívida 

• Pessoal 

• Custeio de Manutenção 

• Custeio Finalístico 

• Projetos (Mapp) 

A Transferência aos Municípios trata-se de uma obrigação constitucional 

referente a 25% da arrecadação do ICMS, representando cerca de 10% do 

orçamento total do Estado. 

O Pagamento da Dívida refere-se aos juros, amortização e demais encargos 

referentes às operações de crédito contraídas pelo Estado.  

A Despesa de Pessoal trata das obrigações com o quadro de pessoal do 

Estado. 

O Custeio de Manutenção refere-se aos gastos com o funcionamento da 

estrutura meio do Estado, ou seja, os custos de operação e manutenção das 

estruturas básicas das secretarias e órgãos.  
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O Custeio Finalístico trata dos gastos diretos com o custeio dos serviços 

ofertados à sociedade, incluindo-se ai a operação e manutenção dos hospitais, 

escolas, delegacias, policiamento, equipamentos sociais, culturais e esportivos, 

equipamentos de segurança e justiça, assistência técnica rural, oferta de 

medicamentos, dentre outros. 

Os Projetos abrangem os recursos do orçamento que o Governo pode decidir 

em que alocar, ou seja, são os gastos discricionários, incluindo-se ai os 

investimentos e inversões, bem como as despesas correntes não continuadas que 

abrangem eventos do esporte e da cultura, planos de capacitação, consultorias, 

dentre outros. Essas despesas se caracterizam por financiarem ações que têm 

começo e fim determinados. Assim, para gerir os projetos de forma mais eficiente, o 

atual Governo criou o Mapp com o objetivo de melhor definir a aplicação dos 

recursos e monitorar todos os gastos discricionários do Governo. 

Os projetos podem destinar-se: 

• A oferta de infraestrutura e serviços para sociedade (escolas, hospitais, 

delegacias, estradas, portos, aeroportos, açudes, adutoras, equipamentos esportivos 

e culturais, etc.); 

• A oferta de meios para o funcionamento do Estado (prédios, equipamentos, 

capacitação, consultorias, eventos de gestão, etc.); 

• Ao apoio a eventos sociais, culturais e esportivos;  

• As ações destinadas à indução de atividades econômicas que promovam a 

oferta de emprego e renda para a população. 

O Mapp, portanto, se constitui da carteira de projetos do Governo e todo o 

sistema estabelecido para o monitoramento da execução da mesma. Desta forma, o 

Mapp inclui a proposição, a aprovação, o registro da execução física e financeira e o 

monitoramento da execução dos projetos, de forma a assegurar o alcance dos 

resultados pretendidos com os mesmos. Na figura 16 pode-se visualizar a 

composição dos principais componentes do Mapp. 

A Rede Estadual de Planejamento tem como principais objetivos: 
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• Integração e articulação do Planejamento Governamental com o 

Planejamento Setorial; 

• Centralização da coordenação dos instrumentos de planejamento e 

monitoramento em uma única unidade nas secretarias setoriais;  

• Promoção da disseminação e aplicação das metodologias referentes 

aos instrumentos de planejamento. 

Figura 16 – Composição do Mapp  

Fonte: PORTAL SEPLAG-CE (2012b) 

 

A Rede Estadual de Planejamento se constitui na estrutura sistêmica que 

proporciona suporte ao sistema de monitoramento de projetos e garante, em bom 

nível, o alinhamento institucional e o cumprimento das funções que abrange todo o 

ciclo de planejamento. 

A estruturação da Rede Estadual de Planejamento incluiu: 

• A Unidade Setorial de Planejamento - USP, que tem como finalidade 

unificar a coordenação dos instrumentos de planejamento, no âmbito 

da secretaria; 

• A criação dos Escritórios de Monitoramento de Projetos - EMP, com o 

objetivo de realizar o monitoramento intensivo dos projetos 

estratégicos; 

• A definição de um Comitê Gestor de Monitoramento, que trata das 

questões, no âmbito da execução dos projetos, de competência da alta 

administração do Estado; 
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• A implantação do processo de monitoramento pela Célula de 

Monitoramento da Seplag/CPLOG. 

A Unidade Setorial de Planejamento possui as seguintes funções: 

• Coordenação da elaboração, revisão e avaliação do PPA da secretaria 

e suas vinculadas; 

• Coordenação da elaboração e alterações do orçamento da secretaria e 

suas vinculadas; 

• Coordenação da definição de indicadores de resultados da secretaria e 

acompanhamento da Matriz de GPR; 

• Coordenação do processo de monitoramento de projetos, por meio do 

Escritório de Monitoramento de Projetos; 

• Integração dos instrumentos de planejamento, no âmbito da secretaria 

e suas vinculadas;  

• Centralização, em nível setorial, da articulação com a Seplag para as 

questões relacionadas aos instrumentos de planejamento. 

Os Escritórios de Monitoramento de Projetos, no âmbito das secretarias, 

apresentam as atribuições citadas abaixo: 

• Monitoramento intensivo dos projetos estratégicos (de governo e 

setorial), com o apoio do Escritório Central de Monitoramento, da 

Seplag (Célula de Monitoramento da CPLOG); 

• Monitoramento de projetos complementares, através de painel de 

monitoramento; 

• Orientação às gerências de projetos sobre a Metodologia de 

Gerenciamento de Projetos do Estado; 

• Gerenciamento das interdependências entre projetos;   

• Identificação das necessidades e viabilização de capacitação do 

pessoal envolvido com o gerenciamento de projetos. 

O Comitê Gestor de Monitoramento, constituído pela Casa Civil, Seplag e 

GabGov, tem como atribuições: 
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• Acompanhar a execução dos principais empreendimentos do Governo 

do Estado;  

• Atuar no processo decisório para mitigação de problemas e ameaças a 

execução dos projetos e obtenção dos seus resultados. 

A Célula de Monitoramento de Projetos, situada na Coordenadoria de 

Planejamento, Orçamento e Gestão – CPLOG, da Seplag, faz o papel de Escritório 

Central de Monitoramento de Projetos do Governo e tem como atribuições principais: 

• Promover o monitoramento dos projetos estratégicos, em conjunto com 

os Escritórios de Monitoramento de Projetos das secretarias setoriais; 

• Desenvolver e disseminar as metodologias de trabalho (de 

monitoramento e gerenciamento); 

• Elaborar os relatórios de monitoramento; e secretariar o Comitê Gestor 

de Monitoramento. 

Figura 17 – Estrutura da Rede Estadual de Planejame nto 

Fonte: PORTAL SEPLAG-CE (2012b) 
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A figura 17 retrata a forma atual como está definida a estrutura hierárquica do 

Estado, com os escritórios de projetos setoriais dentro da unidade setorial de 

planejamento de cada secretaria e vinculados à célula de monitoramento, que faz o 

papel do escritório corporativo e pertence à CPLOG. 

4.1.3 A ESTRATÉGIA DE MONITORAMENTO DE PROJETOS 

A estratégia de monitoramento abrange toda a carteira de projetos e envolve 

a classificação dos mesmos, conforme o grau de prioridade e resposta aos 

resultados de governo e setoriais, os quais têm procedimentos diferenciados de 

monitoramento, sendo o monitoramento realizado através do Mapp. 

Nessa estratégia são privilegiados os projetos que respondem pelos grandes 

resultados do Governo e pelos principais resultados setoriais, sempre no sentido de 

assegurar o alcance de seus objetivos, respeitando os prazos e custos projetados, 

com menor atenção aos projetos complementares. 

No Sistema WebMapp, estão cadastrados todos os projetos do Governo, os 

quais são classificados de forma diferenciada quanto à sua importância para o 

alcance dos resultados de governo e setoriais e, portanto, possuem estratégias 

distintas de monitoramento. 

Os projetos são classificados em: 

• Estratégicos de governo; 

• Estratégicos setoriais;  

• Complementares. 

Os projetos estratégicos de governo são aqueles considerados projetos 

estruturantes, fundamentais à consecução dos resultados de governo. 

Os projetos estratégicos setoriais são aqueles projetos importantes para 

obtenção dos resultados setoriais, embora estejam num nível de importância inferior 

em relação aos estratégicos de governo. 



98 
 

 

Os projetos complementares são aqueles projetos que atuam 

complementarmente à ação de governo. 

A metodologia adotada estabelece o monitoramento de forma intensiva dos 

projetos estratégicos para ação estruturante do Governo, incluindo-se os projetos 

estratégicos de governo e os estratégicos setoriais e, de forma extensiva, dos 

projetos complementares. 

4.1.4 O PROCESSO DE MONITORAMENTO  

O ciclo dos projetos, de forma genérica, é constituído, basicamente, pelas 

seguintes etapas: 

• Identificação do problema ou oportunidade; 

• Definição dos objetivos e da estratégia; 

• Programação; 

• Execução, monitoramento e controle; 

• Avaliação de resultados e impactos. 

O monitoramento é constituído num processo do ciclo dos projetos, 

configurando uma atividade imprescindível para tornar viável a gestão dos 

programas e projetos de governo, assim como para o fortalecimento dos princípios 

da transparência e racionalidade dos gastos. 

Dentro do espectro do Mapp, o monitoramento é entendido como um conjunto 

de atividades gerenciais que têm por finalidade gerar informações, em um nível de 

agregação estratégica, sobre a execução dos projetos e com respeito a problemas e 

ameaças identificados e às respectivas providências e ajustes necessários, visando 

orientar a tomada de decisões para assegurar a implantação dos projetos e auferir 

os resultados desejados. 

O monitoramento atua durante a fase de execução dos projetos estratégicos, 

tendo como principal objetivo orientar e subsidiar o processo de tomada de decisões 

gerenciais dos níveis estratégicos do Governo. 
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O modelo de monitoramento pressupõe uma atuação proativa, através da 

identificação de ameaças e riscos que possam comprometer a execução das etapas 

de desenvolvimento do projeto, propondo simultaneamente, a adoção de medidas e 

ajustes que os evitem ou mitiguem seus efeitos, além de atuar na solução dos 

problemas ou corrigir os desvios efetivados, sendo o foco a obtenção dos resultados 

planejados. 

Figura 18 – Fluxo do Mapp referente ao ciclo do pro jeto 

Fonte: PORTAL SEPLAG-CE (2012b) 

O Mapp permeia todas as fases do ciclo de vida de um projeto, no âmbito do 

Governo do Estado, desde a sua proposição até seu encerramento, passando pelo 

processo de aquisição e contratação, execução, monitoramento e encerramento, 

conforme a figura 18. 

Assim, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Governo, a Secretaria 

do Planejamento e Gestão do Estado, por meio da sua Coordenadoria de 

Planejamento, Orçamento e Gestão – CPLOG concebeu a estratégia e a 

metodologia de monitoramento que dão suporte ao Mapp, tendo por objetivos: 

• Assegurar e dar celeridade a execução dos projetos estratégicos; 

• Conduzir esses projetos a resultados concretos à sociedade; 

• Assegurar a integração dos projetos com as metas de resultados e 

programas do PPA; 
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• Dispor de mecanismos essenciais para a gestão eficaz dos projetos 

estratégicos de Governo;  

• Gerar informações confiáveis sobre a execução dos projetos para o 

Governo e a sociedade. 

De forma conceitual, o monitoramento é a gestão estratégica pela alta direção 

do Governo, enquanto o gerenciamento é a gestão tático-operacional, responsável 

pelo controle das atividades, cronogramas, custos e todas as demais variáveis que 

viabilizam a implantação dos projetos. 

Desta maneira, o monitoramento e o gerenciamento são duas funções que se 

complementam. Enquanto o monitoramento se utiliza das informações do 

gerenciamento; este, por sua vez, recebe o apoio do monitoramento para mitigação 

dos problemas e ameaças que afetam o projeto, principalmente quando e requerida 

a atuação da alta direção do Estado. O processo de monitoramento pode ser 

visualizado na figura 19. 

Figura 19 – Processo de monitoramento  

Fonte: PORTAL SEPLAG-CE (2012b) 



101 
 

 

A qualidade do monitoramento depende de um bom gerenciamento dos 

projetos, dessa maneira, a Seplag também definiu uma metodologia de 

gerenciamento de projetos que serve de guia para os gerentes de projetos do 

Estado, devidamente apoiada em ferramentas de informática customizadas. 

4.1.5 REUNIÕES DE MONITORAMENTO 

Esta etapa do processo de monitoramento de projetos se refere a encontros 

presenciais que compreendem reuniões mensais de monitoramento e envolvem as 

equipes da Seplag, os Escritórios de Monitoramento de Projetos – EMPs e as 

gerências de projetos; e de verificações locais dos projetos, quando necessárias, 

que se constituem num tipo de análise rápida e qualitativa, por meio da qual pode se 

verificar como a implementação do projeto está sendo executada e se seus objetivos 

e resultados estão sendo alcançados. 

As reuniões de monitoramento têm os seguintes objetivos: 

• Discutir e avaliar o desempenho/risco do projeto e sinalizar através de 

alerta; 

• Identificar os problemas e ameaças do projeto e registrá-los na Matriz 

de Acompanhamento de Problemas e Ameaças - MAPA; 

• Acompanhar no MAPA a implementação das providências apontadas 

na reunião anterior. 

Em seguida à realização das reuniões de monitoramento, as informações 

referentes à situação dos projetos estratégicos, quanto ao desempenho e riscos, 

deverão ser apresentadas à alta direção da secretaria/órgão para a tomada de 

providências com o intuito de resolver os problemas e ameaças que estão afetando 

ou podem afetar os projetos. Caso não sejam resolvidos nesse nível, o Comitê 

gestor é o responsável pelo seu acompanhamento e resolução. 

 

 



102 
 

 

4.1.6 TÓPICO CONCLUSIVO 

Este sub-tópico traz um resumo sobre o que foi abordado no tópico 4.1, 

sintetizando tudo que foi descrito neste item de forma a destacar os fatos mais 

relevantes para um entendimento holístico do assunto. 

A reforma do Estado na segunda metade da década de 1990 foi observada no 

Ceará, e visava assegurar eficiência e eficácia à Administração Pública. Ela teve 

como característica a adoção da gestão orientada para objetivos, que exigia a 

melhoria na performance dos órgãos e entidades do executivo estadual. O 

planejamento estratégico das instituições públicas era necessário e foi um dos novos 

instrumentos de gestão adotados nesse período. 

O Governo do Estado do Ceará promoveu em 2007 diversas ações para 

desenvolver o planejamento estratégico, proporcionando melhorias na elaboração 

do Plano Pluri Anual (PPA 2008-2011), tendo sido decidida nesta ocasião, a adoção 

do modelo de Gestão Pública por Resultados – GPR. 

No ano de 2007 foi criada a Lei Nº 13.875/2007 que definiu o atual modelo de 

gestão governamental, buscando a modernização administrativa em conformidade 

com o novo perfil de instituição pública, visando um controle mais efetivo do plano 

estratégico de Governo e consequentemente um melhor controle das atividades, 

processos e projetos. 

Neste mesmo ano de 2007, foi contratada a Fundação Getulio Vargas para 

auxiliar o Governo a gerir os maiores empreendimentos do Estado do Ceará, sendo 

considerado o marco inicial do processo de criação de uma cultura de gestão de 

projetos e posteriormente deu-se início a instituição dos escritórios de projetos no 

Estado do Ceará. 

No período de 2007 a 2009, o Estado do Ceará passou a investir através do 

seu Governo na gestão de projetos, havendo capacitações e a gestão daqueles 

projetos considerados os maiores empreendimentos do Estado, algo aproximado a 

50, com técnicas profissionais de gestão de projetos baseadas nas melhores 

práticas. 
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No ano de 2009, foi realizado um diagnóstico para detectar as deficiências do 

planejamento e da gestão dos projetos, sendo elaborado a partir das conclusões 

deste diagnóstico o Decreto no 29.917, publicado em 08 de outubro de 2009. 

Através deste decreto, o Governo do Estado redefiniu o sistema estadual de 

planejamento e institucionalizou a rede estadual de planejamento. Ele determinou 

que a Seplag passasse a ser a responsável pela condução dos processos de 

planejamento, orçamento e Gestão Pública por Resultados, no âmbito da 

Administração Pública Estadual, assim como define a criação dos escritórios 

setoriais conforme já visualizado na figura 17. 

Desde a publicação do decreto até 2011, ocorreu um projeto piloto de 

implantação dos escritórios de projetos em cinco secretarias, a saber: SEDUC 

(Secretaria de Educação), SEINFRA (Secretaria de Infraestrutura), SETUR 

(Secretaria de Turismo), SRH (Secretaria de Recursos Humanos) e SSPDS 

(Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social).  

Em cada uma das secretarias foi alocado um analista da Seplag em tempo 

integral em cada uma das respectivas para realizar o processo de estruturação dos 

escritórios de projetos nestas setoriais e dar todo o suporte necessário. 

Em 2011, esses analistas retornam para a Seplag, tendo sido realizado um 

segundo diagnóstico, que abordou os resultados e dificuldades do projeto piloto e 

em seguida ocorre a expansão desse processo para as demais secretarias do 

Estado do Ceará. 

4.2 ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS 

A análise de conteúdo fundamentada em Chizzotti (2006) foi empregada nas 

dez entrevistas que foram aplicadas aos gestores envolvidos no monitoramento e 

controle dos projetos, visando responder aos questionamentos levantados 

inicialmente, os quais são: Identificar os fatores que motivam a implantação dos 

escritórios de projetos; Analisar como os escritórios de projetos controlam e 

influenciam a gestão do portfólio de projetos; Analisar os obstáculos na atuação dos 

escritório de projetos; e Analisar os resultados dos escritório de projetos. 
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4.3 FATORES MOTIVADORES PARA A IMPLANTAÇÃO DE ESCRI TÓRIOS DE 

PROJETOS 

Neste tópico foi realizada a análise de conteúdo na motivação da implantação 

dos escritórios de projetos no Governo do Estado do Ceará, a forma como se deu 

essa implementação e que fatores motivaram a implantação dos escritórios de 

projetos na gestão dos projetos no Governo do Estado do Ceará. 

4.3.1 MOTIVAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO 

Os trechos 1, 2 e 3 configuram de forma concisa o motivo segundo a visão de 

alguns dos entrevistados. 

1. O Estado com uma carteira de projetos grande sentiu a necessidade de 

melhorar o gerenciamento deles… Havia um problema de formação de 

pessoas e despadronização dos processos… Então a Seplag entra 

dando todo esse suporte metodológico, de capacitação e de 

assessoramento aos outros escritórios (ENT01). 

2. Acredito que o que motivou foi a necessidade de subsidiar as decisões 

gerenciais com informações que pudessem realmente ajudar nessa 

tomada de decisões, principalmente os gestores do Estado, o próprio 

governador, os secretários também dentro da sua área de atuação. O 

governador nessa gestão tem feito um trabalho de monitoramento, 

periodicamente, onde ele reúne os secretários. Então desde o começo 

dessa gestão a gente tem verificado isto. Isso começou na verdade em 

2009, esse processo de implantação dos escritórios e acredito que a 

motivação foi essa, tentar fazer com que haja mais informações e 

também um maior controle sobre as ações e os projetos e um 

acompanhamento mais efetivo das várias etapas dos projetos…. O foco 

são os resultados pretendidos em cada projeto, mas que não fosse feito 

aquele acompanhamento mais ao final, mas durante toda a fase de 

execução… Até porque existe no Estado a Gestão por Resultados, a 

GPR como a gente chama, que tem lá um painel de indicadores, 

resultados, que cada área pretende alcançar, saúde, educação…, cada 

área, então o foco é o alcance desses resultados, mas para isso tem-se 

que executar os projetos e quanto melhor os projetos forem executados, 
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acompanhados e monitorados, mas isso vai tornar viável o alcance 

desses resultados… Foi uma necessidade gerencial de melhorar a 

gestão dos projetos, a gestão como um todo do que se pretende realizar 

no Estado. 

Quando o Governador começou essas reuniões do Mapp, que 

inclusive são reuniões conhecidas, divulgadas inclusive na imprensa, 

então a partir daí surgiu essa necessidade de formatar uma metodologia 

para monitorar melhor, acompanhar e monitorar melhor os projetos, 

porque assim, acompanhamento e monitoramento já vinham sendo feito 

pelas secretarias, mas não havia um modelo, cada qual fazia conforme 

sua experiência, suas habilidades, mas surgiu essa necessidade de 

fazer um padrão, tentar estabelecer uma metodologia para ajudar as 

secretarias… Então surgiu uma série de necessidades de melhorar a 

estruturação dos setores de planejamento também, pois algumas 

secretarias estavam melhor estruturadas do que outras, mas é um 

trabalho que ainda não está consolidado, que vem sendo feito ao longo 

do tempo, mas ainda tem muita coisa a ser feita (ENT03). 

 

3. A gente percebia que havia uma fragmentação muito grande no 

planejamento… Então a partir disso começou a surgir essa necessidade 

já que a realidade do Estado era que a maioria dos gerentes de projetos 

não era especialista em gestão de projetos, então a idéia da Seplag era 

lançar essa idéia do escritório de projetos, da necessidade de implantar 

em cada secretaria e a Seplag assumir o compromisso e a missão de 

capacitar essas pessoas, então eu vejo que foi mais essa questão das 

falhas no planejamento que rebatiam lá na execução e era difícil a gente 

acompanhar…A questão de - eu vou replanejar, eu vou colocar tal valor 

mas eu sei que depois eu posso aditivar até 25 por cento, então o que 

era para ser exceção virava regra…  

Então foi feito todo um diagnóstico antes da implantação quando 

surgiu a idéia nas secretarias… Então foi feito um levantamento e ela 

procurou ver as maiores dificuldades que eles tinham tanto no 

planejamento quanto na execução. Então essa pesquisa serviu de 

subsídio para a implantação. Então foi baseado nessa necessidade que 

a gente percebia no dia-a-dia… Eu tenho até um caso pra dizer para 

você, era da implantação de um projeto que na proposta era colocado 

que iam precisar de quatro mil metros quadrados, ai foi aprovado… 
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Depois descobriram que para implantar tudo aquilo que estava 

projetado iriam precisar de mais doze mil metros quadrados… Para um 

projeto ser aprovado ele tinha que ter só o objetivo, a justificativa, fonte 

e valor (ENT04).  

Segundo um dos entrevistados (ENT02), o fato do governador ter um perfil 

técnico com o foco em projetos foi importante para a implantação dos escritórios de 

projetos, onde o mesmo cita o seguinte: “Quando ele entrou na primeira gestão, ele 

queria conhecer os projetos que estavam em andamento e o que o Estado estava 

pensando em realizar”.  

Um dos motivos citados por um entrevistado (ENT05) foi o fato de que 

inicialmente existia um trabalho sendo feito para o monitoramento dos 50 grandes 

projetos e que era realizado por uma equipe de consultoria contratada, mas existia 

uma preocupação do Governo em função da dependência de consultorias, então 

resolveu-se devido a necessidade de sempre haver novos empreendimentos, de 

fazer uma metodologia própria para o Governo do Estado e os servidores públicos 

darem continuidade a esse processo, expandirem essa metodologia e 

acompanhamento para o Estado, para ter-se uma maior abrangência e controle de 

todos os projetos. 

Um dos entrevistados (ENT06) cita que de fato na gestão atual houve um 

crescimento em investimentos em relação a gestão anterior, e isso se configura num 

grande portfólio de investimentos em projetos, então a Seplag viu a necessidade de 

acompanhar o dia-a-dia desses projetos, entender como estava a execução, e 

afirma que havia em suas palavras a necessidade de “conhecer o que vinha sendo 

feito e como estava sendo feito esse gerenciamento dos grandes projetos do 

Estado”, sendo esse um dos motivos da criação do escritório de monitoramento de 

projetos na Seplag. A Seplag foi apoiada e assessorada pela Fundação Getúlio 

Vargas que a orientou como seria a melhor estratégia para se iniciar o processo dos 

escritórios de projetos. Existia uma necessidade de melhor acompanhamento dos 

projetos e fazer uma maior articulação entre as secretarias na sua alta gestão, para 

resolução de problemas com o objetivo de dar maior celeridade aos projetos. 

De acordo com a fala dos entrevistados ENT02, ENT05 e ENT06, pode-se 

extrair que o governo entende a necessidade de melhores resultados para o setor 
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público, e isso resulta numa gestão com mais controles na área de projetos (GREGO 

et al., 2009; FURTADO; FORTUNATO; TEIXEIRA, 2011). 

O entrevistado ENT07 fala que percebeu-se que era necessário gerenciar os 

projetos nas secretarias mas que as secretarias não estavam conseguindo fazer um 

bom gerenciamento, então a Seplag entrou tentando identificar os projetos, os 

problemas e inclusive a capacitação de pessoas, decorrente da dificuldade de 

execução dos projetos, pois se perdiam prazos, a questão do custo não era bem 

avaliada e não existia acompanhamento de riscos. Isso se verificava principalmente 

em projetos grandes, pois não existia um planejamento completo e coordenado.  

Observa-se segundo a fala do entrevistado, da necessidade de um 

planejamento coordenado e de uma metodologia e ferramentas de gestão de 

projetos para que a gestão possa ser realizada de forma mais efetiva, o que de 

acordo com Carneiro et al. (2010) torna a gestão pública desta forma mais 

profissional resultando em maior eficiência e eficácia nos seus resultados, sendo 

caracterizada por reformas administrativas no setor público como benchmark do 

setor privado conforme Secchi (2009). 

De acordo com o entrevistado ENT08, o que motivou foi agilizar o 

acompanhamento dos projetos e a sua comunicação com a Seplag através dos 

escritórios de projetos estruturando melhor a área de planejamento das secretarias, 

realizando a gestão, monitoramento e fazendo uma interface com a área de 

planejamento da Seplag, do orçamento e dos outros instrumentos de planejamento, 

em função de uma comunicação fragilizada ou da sua falta, decorrente da não 

existência de uma metodologia e estruturas de gestão de projetos.  

Pode-se inferir do citado pelo entrevistado, uma multiplicidade de ambientes 

que interfere na gestão de projetos conforme citado por Grego et al. (2009), assim 

como a necessidade de alcançar os resultados delineados na Gestão Pública por 

Resultados e proporcionar melhoria da capacidade de alcance dos resultados e mais 

transparência, rastreabilidade e responsabilidade segundo Crawford e Helm (2009). 

O entrevistado ENT09 coloca que inicialmente quando o atual governador 

tomou posse em 2007, ele sentiu a necessidade de fazer um acompanhamento mais 

efetivo dos 50 maiores empreendimentos do Estado do Ceará, o que culminou com 
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a contratação da Fundação Getúlio Vargas em 2008, para possibilitar esse 

acompanhamento da forma desejada, em função do Estado não estar preparado, 

mas ao final dos 2 anos de contrato, a empresa contratada iria repassar a 

metodologia empregada pela mesma para fazer esse monitoramento, necessário 

para obtenção de resultados mais efetivos no governo do Estado do Ceará. Logo, o 

motivo principal foi esse cenário, ou seja, o fato do Estado não estar preparado para 

fazer a mudança desejada pelo governador, representada por um salto de gestão, 

mas para possibilitar essa mudança, era necessário executar os projetos numa 

velocidade maior que a geralmente vista no setor público. 

Para isso ser realizado, era necessário a capacitação das pessoas envolvidas 

em gestão de projetos, a implantação dos escritórios de projetos nas secretarias e o 

escritório de monitoramento de projetos na Seplag, sendo esse, responsável pela 

consolidação das informações de todos os projetos, principalmente dos grandes 

empreendimentos que respondiam pela maior parcela de investimentos do governo 

e tinham maior impacto na estratégia desejada pelo atual governo. 

O relato do entrevistado mostra a preocupação do governo com a execução 

da sua estratégia deliberada e emergente, o que corrobora o pensamento de 

Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2010), mas também observa-se forte enfoque nos 

grandes empreendimentos em função do alto volume financeiro e complexidade 

envolvida, o que denota de forma implícita a questão da complexidade dos projetos 

pesquisada por Cooke-Davies et al. (2011). 

O trecho 4 a seguir, passa a relatar o que motivou a implantação dos 

escritórios de projetos na visão do entrevistado ENT10: 

4. Na minha concepção isso tudo partiu da necessidade que se observou 

a partir do momento que o governador assumiu e passou a demandar 

das secretarias setoriais um nível de conhecimento em planejamento e 

gerenciamento de projetos que as secretarias não estavam preparadas 

para isso. 

A partir do ano de 2007, 2008 até 2009 o número de projetos que 

começaram a ser desenvolvidos e gerenciados cresceu 

consideravelmente e antes não se tinham técnicas, não se tinha 

preparação para as equipes e ai se teve todo um trabalho tanto das 
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secretarias quanto da Seplag para fazer com que esse conhecimento 

começasse a virar rotineiro, essa cultura começasse a ser incorporada, 

e a partir desse momento, se observou que houve uma evolução por 

menor que seja. 

Identificou-se num outro momento que as secretarias precisavam de 

um órgão central na secretaria setorial que pudesse orientar e conduzir 

o conhecimento das metodologias para a gerência de projetos, foi daí 

quando surgiu essa necessidade de se implantar escritórios de projetos. 

A gente no primeiro momento notou essa necessidade de expandir a 

cultura de gerenciamento e num outro momento foi a necessidade de 

uma entidade dentro da própria secretaria que pudesse centralizar essa 

orientação, essa condução das metodologias e na orientação aos 

gerentes de projetos e que fosse responsável diretamente pela 

assessoria aos secretários. Porque a gente também observou num 

diagnóstico, em que várias secretarias participaram, que na maioria 

delas, os gestores dessas secretarias observavam que tinha uma falha, 

um pouco na questão das informações mais qualitativas, tanto para 

tomada de decisão como ao reportar o desempenho dos projetos 

conduzidos nas secretaria perante, por exemplo, ao governador. 

Isso foi uma outra necessidade identificada também e que culminou na 

justificativa da criação desses escritórios, além da questão da 

orientação às gerências também, a questão da assessoria a alta gestão 

que estava deficitária…  

Ainda há as reuniões sistemáticas de avaliação dos projetos no Estado 

que é o Mapp, uma metodologia de condução dos projetos do 

governador em que ele periodicamente, de três ou quatro em quatro 

meses, reúne o secretariado para discutir a execução dos projetos, os 

entraves e o que é necessário para melhorar essa execução.  

E nessas reuniões em que a Seplag também tem assento, privilegiado 

digamos assim, ela pode observar que na maioria das secretarias, os 

secretários ao reportar o desempenho dos projetos ao governador, eles 

não tinham tanto embasamento, a informação não era tão refinada ou 

era desencontrada, às vezes, tinha momentos que o governador sabia 

mais informações que o secretário que estava conduzindo os projetos 

daquela pasta e isso ficou muito perceptível, a equipe da Seplag 

observou bastante isso e isso também foi um dos motivos que também 

originou a necessidade de implantação dos escritórios e da 
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disseminação dessa cultura geral de gerência de projetos, que foi a 

partir daí que a Seplag desenvolveu a metodologia, os treinamentos, 

capacitações e outras atividades relacionadas. 

O monitoramento em nível alto, estratégico, que é o do governador, 

acontecia porque o governador se reunia periodicamente com o seu 

secretariado, porém não havia a sistemática de monitoramento interno, 

nas setoriais. Quando se observava no calendário que ia haver a 

reunião com o governador, se preparava as informações de última hora, 

vamos pra cá, vem pra lá, era um corre-corre, um Deus nos acuda, para 

as secretarias prepararem para os secretários se reportarem ao 

governador, ou seja, não havia uma sistemática de verificação de 

andamento dos projetos que a gente costuma chamar de 

acompanhamento da execução dos projetos e não havia também esse 

sistemática de monitoramento que é um visão um pouco mais profunda 

que o acompanhamento, que é apenas registro de informação e o 

monitoramento que é uma visão mais aprofundada dos entraves, das 

deficiências e das soluções e encaminhamentos.  

A gente começou a observar essa deficiência e começou a trabalhar 

em cima dela para melhorar esse nível de apropriação das informações 

dos projetos por parte dos gestores máximos das setoriais… Acontecia 

muito isto de num último momento, os secretários fazerem 

acompanhamento de projetos no sistema, a Seplag ter que correr para 

validar... Acontecia do governador perguntar alguma coisa pro 

secretário, o secretário não saber responder, o governador dizia: 

“Próximo secretário”. Naquele momento o secretário perdia a 

oportunidade de solicitar mais recursos por exemplo, se dependendo da 

situação, determinado projeto necessitasse de acréscimo de recursos e 

o secretário não tinha subsídios necessários para a justificativa dessa 

necessidade de aporte de recursos… O governador dizia: “depois a 

gente conversa” e ele perdia aquela oportunidade e em contrapartida 

tinha outros secretários que tinham um nível mais aprofundado de 

informações, eles conseguiam um diálogo mais aproximado com o 

governador. 

Mas de uma forma geral pode-se dizer que as secretarias não eram 

preparadas para esse momento. Não se tinha essa cultura de monitorar 

projetos, identificar desvios da execução… Mas gradativamente a gente 

observa alguns avanços… Eu não vivencio a realidade no setor privado, 
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mas no setor público as coisas são um pouco mais lentas, a cultura do 

status quo é muito forte, deixa aqui quieto, o meu lugar de conforto é 

esse, então para mexer com essas coisas é um pouco delicado, então é 

realmente um trabalho de gota-a-gota até se chegar ao nível desejado. 

A gente já avançou bastante, claro que está um pouco distante do que 

poderia ser o ideal. 

Analisa-se do trecho 4 do entrevistado ENT10 que o Estado do Ceará tem 

buscado modernizar e aperfeiçoar a sua gestão empregando os conceitos da 

Administração Pública Gerencial (GIACOMO, 2005) e tem utilizado a gestão de 

projetos e os escritórios de projetos para criação e disseminação de uma cultura de 

gestão de projetos defendida por Hill (2008). 

4.3.1.1 SINOPSE DA MOTIVAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO 

Informações deficientes, forte deficiência gerencial na gestão dos projetos do 

Estado, elaboração das metodologias de gerenciamento de projetos, apoio a gestão 

e capacitação dos gerentes de projetos, carência de pessoas no setor público com 

perfil adequado para gestão de projetos, falta de padronização dos processos, 

principalmente de planejamento dos projetos, melhor gestão dos projetos nas 

secretarias finalísticas, necessidade do estabelecimento da competência para 

realizar uma gestão de projetos seguindo boas práticas de gestão de projetos que 

gerem resultados positivos, fortalecimento da rede estadual de planejamento, 

unificação do planejamento nas secretarias, maior controle do planejamento e 

execução dos projetos e necessidade de informações para subsidiar a tomada de 

decisões gerenciais, principalmente dos secretários e governador, a elevada 

complexidade de grandes empreendimentos e a necessidade de controle da 

execução da estratégia de governo. Todos esses fatores foram os motivadores da 

implantação dos escritórios de projetos no Governo do Estado do Ceará.  

Esses fatores corroboram o pensamento de Herrero (2005), visto que 

caracterizam um cenário que demanda um planejamento estratégico, principalmente 

quanto ao acompanhamento mais efetivo da execução dos projetos com o objetivo 

de alcance dos resultados elaborados no plano do governo, o que é visualizado 
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através da Gestão Pública por Resultados – GPR, buscando maior transparência e 

mais eficiência e eficácia de acordo com Crawford e Helm (2009), uma inovação 

organizacional citando Hobbs, Aubry e Thuillier (2008) ou ainda conforme Song 

(2010), visando uma melhor gestão e tratamento tempestivo de eventuais problemas 

ou a mitigação dos mesmos em função de um tratamento proativo, possibilitado pela 

gestão de valor agregado. 

4.3.2 IMPLEMENTAÇÃO DOS ESCRITÓRIOS DE PROJETOS 

Segundo o entrevistado ENT01, a princípio foram cinco secretarias pilotos e a 

estratégia inicial era colocar um analista da Seplag dentro da secretaria para dar 

suporte, com um foco maior no início no monitoramento e num segundo momento no 

gerenciamento. Posteriormente houve a expansão para mais nove secretarias, tendo 

como marco inicial o decreto de outubro de 2009 quando passou-se a trabalhar de 

forma mais estruturada. 

O escritório de monitoramento de projetos setorial tem a função de assessorar 

os gerentes de projetos na aplicação da metodologia e monitorar os projetos. O 

papel do escritório de monitoramento de projetos central é de elaborar metodologias, 

de viabilizar capacitação, de assessorar os escritórios de monitoramento de projetos 

setoriais, atuando de forma estratégica com a alta gestão das secretarias 

procurando sensibilizá-la, e com relação aos escritórios de projetos das secretarias, 

o contato com os gerentes das setoriais ocorre somente no momento das reuniões 

de monitoramento. 

O entrevistado ENT02 coloca que se buscou identificar os gerentes, conhecer 

a setorial, centralizar os instrumentos de planejamento na unidade setorial de 

planejamento e auxiliar nas deficiências de planejamento relacionadas ao PPA, 

mensagem, orçamento e em outros instrumentos de planejamento e paralelamente 

era feito o monitoramento.  

Algumas secretarias aceitaram melhor, outras não entendiam, mas algumas 

viam o papel da Seplag como sendo um canal de comunicação para chegar à alta 

gestão, ao governador ou à Casa Civil, para resolução dos problemas, sendo esse 
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um dos objetivos da rede, a ajuda para solução de problemas que estavam no nível 

de alta gestão. 

Observou que o grande ponto positivo foi ver a Seplag, enquanto escritório de 

monitoramento central e secretaria que articula todo o planejamento do governo, 

como auxiliadora na resolução dos problemas e isso no início facilitou o apoio das 

secretarias. 

Posteriormente houve a formalização da criação dos escritórios de projetos e 

a sua efetivação, mas nem todas as secretarias ainda o fizeram. Identifica que as 

secretarias aonde a alta gestão apoia de forma mais efetiva, tem obtido melhores 

resultados que as demais. 

Segundo o entrevistado ENT03, mesmo as secretarias da fase piloto, ainda 

estão em processo de consolidação assim como as demais. Tem secretarias que 

ainda não tem um estrutura formalizada, observando-se uma formação 

multidisciplinar dos envolvidos que não tem formação específica em gestão de 

projetos, demandando um trabalho de capacitação para essas pessoas assimilarem 

melhor os conceitos, a metodologia e aplicá-las. 

De acordo com o entrevistado ENT04, após a contratação pelo governo do 

Estado da Fundação Getúlio Vargas em 2007, para fazer o monitoramento dos 

projetos mais importantes para o governo, foi realizado um diagnóstico no final de 

2008 e início de 2009. Esse diagnóstico foi um fator determinante para o início desse 

processo., sendo um dos motivos importantes para a implantação dos escritórios de 

projetos, pois a consultoria iria finalizar em breve e a Seplag deveria dar 

continuidade a esse processo. 

O entrevistado ENT05 coloca que havia reuniões semanais entre os técnicos 

que foram para as secretarias com os gestores do escritório central da Seplag que 

estavam a frente desse processo para o repasse de dificuldades e busca de 

soluções, por se tratar de um processo novo e até então desconhecido para quem 

estava participando. Essas reuniões tinham o objetivo de formatar como seria 

realizada a documentação das informações, sendo o trabalho feito de forma 

conjunta, entre as secretarias pilotos e o pessoal do escritório central da Seplag. 
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Um dos desafios nessa fase piloto, foi o desafio cultural de mostrar que as 

informações coletadas nas reuniões de monitoramento, a serem utilizadas pela alta 

gestão, seja os secretários, o governador ou mesmo a Casa Civil, ou outros 

participantes da alta gestão, poderiam tratar problemas levantados e reportados 

nessas reuniões. 

Esse novo procedimento alterava a rotina habitual, criava mudanças que não 

faziam parte da cultura do Estado, observando-se que o grau de resistência às 

mudanças foi variável nas secretarias. 

O entrevistado ENT06 destaca que primeiro se pensou como seria a 

estratégia junto com a FGV, como iriam ser as ações de implementação dos 

escritórios de projetos, então escolheu-se cinco secretarias em áreas diferentes e 

que tinham grandes projetos, sendo escolhidas as seguintes: SEDUC, SEINFRA, 

SETUR, SRH e SSPDS. 

Inicialmente, os cinco analistas da Seplag foram treinados e capacitados para 

irem trabalhar nessas secretarias que faziam parte do projeto piloto e os demais 

técnicos da Seplag iriam dar apoio, suporte e realizar as atividades da 

responsabilidade do escritório de monitoramento central da Seplag.  

No primeiro momento buscou-se identificar os grandes projetos, levantar 

informações sobre eles e entender como esses projetos eram gerenciados, captando 

informações sobre eles.  

Após análise dos técnicos da Seplag juntamente com a FGV, concluíram que 

seria necessário uma primeira fase de treinamentos para os técnicos das 

secretarias, tanto os envolvidos na área de planejamento quanto os envolvidos na 

gestão dos projetos. 

Durante esse estágio, os processos de monitoramento e acompanhamento 

foram sendo aperfeiçoados, com o intuito de fornecer as informações com o nível de 

detalhamento que era necessário.  

O primeiro problema foi a definição do nível de detalhamento das informações 

e o segundo problema foi o tratamento dos riscos e problemas detectados e a forma 

de tratamento dos mesmos.  
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Observa que ainda existe um certo amadorismo, e que se houvesse maior 

profissionalismo e gestores de projetos com perfil mais adequado, os projetos seriam 

melhor executados. 

Segundo o entrevistado ENT07, pensou-se num escritório central que seria na 

Seplag, conectado aos escritórios das secretarias setoriais, e dentro da setorial, o 

escritório fazendo parte de uma unidade setorial de planejamento, pois até então, as 

atividades de planejamento, orçamento e execução eram separadas, não tendo uma 

coordenação geral nas secretarias, ou seja, não se interligavam. 

O entrevistado afirma que “o que se viu é que precisava juntar os pedaços, 

então nessa metodologia, a primeira coisa que se pensou, foi olhar como um 

empreendimento, pois o que governo via como um empreendimento, na realidade 

era um pedaço do projeto. Então apareceu o conceito de empreendimento”.  

Um empreendimento, por exemplo, é composto da construção, 

desapropriação, aquisição de equipamentos e todas as etapas que formariam 

aquele projeto, e mesmo que os itens fossem vistos como projetos, de fato, seriam 

subprojetos do projeto. 

Posteriormente foi iniciado o trabalho de monitoramento, procurando realizar 

um trabalho de articulação entre as áreas para que a informação circulasse, 

buscando reduzir os conflitos entre as áreas e permitir a cooperação entre os 

setores. 

Apesar de muitos problemas que aconteceram, destacando entre eles, a falta 

de apoio da alta gestão na setorial em que atuou no processo de implantação, 

observa-se que hoje os resultados são melhores. 

O entrevistado ENT08 observa que, os escritórios de projetos nas setoriais 

fazem parte do setor de planejamento, seja a ADINS (Assessoria de 

Desenvolvimento Institucional) ou a coordenadoria, e estão ligados diretamente ao 

gabinete do secretário, dentro da estrutura hierárquica, o que é de fundamental 

importância, pois facilita o acesso ao secretário. 

No seu caso específico, relata que apesar da mudança do titular da pasta, 

sempre existiu todo o apoio para a implantação e continuidade do escritório de 
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projetos, obtendo resultados positivos, e destaca que o apoio da alta gestão tem 

grande peso nos avanços obtidos. 

Para o entrevistado ENT09 tanto o gerenciamento quanto o monitoramento 

deveriam ser feitos pela setorial e a Seplag, enquanto escritório de monitoramento 

de projetos central, deveria auxiliar e ajudar no processo de implementação.  

Observa que nem todas as secretarias têm apoiado a idéia de implantação 

dos escritórios. Algumas secretarias se apropriaram com mais facilidade dessa nova 

forma de trabalhar, enquanto em outras o processo tem sido mais lento. 

Inicialmente, os técnicos na fase piloto ficavam permanentemente na 

secretaria, já na segunda fase, quando retornaram para a Seplag e houve a 

expansão para as demais, eles vão às secretarias apenas para participar das 

reuniões de monitoramento. 

Destaca que todas as informações obtidas no acompanhamento e 

monitoramento são muito importantes, pois são utilizadas nas reuniões de avaliação 

do Mapp, que representa a carteira de investimentos do governo. 

Segundo o entrevistado ENT10, em 2008 foi feito um diagnóstico junto às 

secretarias setoriais que tinha o propósito de identificar deficiências na área de 

planejamento das secretarias. De fato, observou-se que o planejamento nas 

secretarias era fragmentado e não havia uma unidade condutora do planejamento 

governamental, ao nível da alta gestão nas secretarias. 

Com a expansão dos investimentos do governo tornou-se perceptível que a 

rede estadual de planejamento era falha no processo de monitoramento de projetos. 

E essa necessidade de monitoramento dos projetos ficou clara, também nesse 

diagnóstico e durante uma série de momentos posteriores da Seplag, em 

observações dessas reuniões com o governador. 

Então a Seplag passou a atuar nas duas vertentes, tanto na questão do 

planejamento das setoriais, com o objetivo de melhorar esse processo interno das 

secretarias e na articulação com a Seplag, mas o foco maior foi no monitoramento 

de projetos. 
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Após isso, foi publicado uma portaria com o modelo das unidades setoriais de 

planejamento e escritórios de monitoramento de projetos nas secretarias, tendo os 

escritórios ganho mais destaque. A Seplag elegeu como foco principal, a área de 

projetos, em função da necessidade da capacidade de expansão do Estado, que se 

dá por meio de projetos. 

Observa que a quantidade e a complexidade dos projetos foi também uma 

das justificativas para a implantação desses escritórios de monitoramento de 

projetos. 

A estratégia foi um projeto piloto em cinco secretarias, com a alocação de 

cinco técnicos da Seplag, nas unidades setoriais de planejamento dessas 

secretarias, para atuar em conjunto com as equipes locais de planejamento e 

orientar na elaboração dos instrumentos de planejamento, e para orientar e iniciar o 

processo de monitoramento de projetos, passando a conduzir as reuniões periódicas 

de monitoramento de projetos e a difundir essa cultura de gestão de projetos nas 

secretarias do projeto piloto. 

Simultaneamente a essa fase inicial, os técnicos que ficavam nessas setoriais 

participavam de reuniões com a Seplag, trazendo informações com base nas suas 

experiências, que foram de fundamental importância para a elaboração das 

metodologias de monitoramento e gestão de projetos. 

O grande avanço que se observou em algumas secretarias, foi seguir a 

diretriz da Seplag na centralização, via consolidação dos instrumentos de 

planejamento, principalmente do PPA e orçamento. 

Posteriormente, se deu a expansão dos escritórios para as demais 

secretarias, com treinamentos e capacitações, e o retorno dos técnicos da fase piloto 

para a Seplag. Nesse segundo momento, os técnicos não foram mais deslocados de 

forma permanente para as secretarias, participando apenas de reuniões de 

monitoramento e assessoria para a implantação dos escritórios de monitoramentos 

nas demais secretarias. 

 



118 
 

 

4.3.2.1 SINOPSE DA IMPLEMENTAÇÃO DOS ESCRITÓRIOS 

O que se observa é que todos os dez entrevistados foram enfáticos em relatar 

de forma clara que houve um projeto piloto a partir do decreto nr. 29.917, de 08 de 

outubro de 2009, que redefiniu o sistema estadual de planejamento e institui a rede 

estadual de planejamento. 

Posteriormente, se expandiu para as demais secretarias. É óbvio, que 

conforme citado anteriormente, cada um citou alguns detalhes em função das suas 

diferentes experiências e o que foi mais significante para cada um de forma 

individual. 

Analisa-se a partir das falas dos dez entrevistados, sobre o processo de 

implementação, que segundo o diagnóstico inicial realizado em 2008, foram 

detectadas falhas no planejamento e deficiências na gestão, e realizaram-se 

esforços para solução e saneamento dessas necessidades de forma correta, ou 

seja, observou que os grandes problemas eram de natureza relacional, diretamente 

ligados ao comportamento e cultura da organização, conforme Bourdichon e Darli 

(2007). 

O monitoramento denominado Mapp, é baseado em processos, pessoas e 

ferramentas, mas é interessante, que ressaltar que o Estado do Ceará, enquanto 

organização social pública realizou esforços congruentes e direcionados às falhas 

detectadas em consonância com os referidos autores (BOURDICHON; DARLI, 

2007). 

Observa-se também que adotou-se uma segmentação da gestão de projetos 

estruturada nos escritórios de projetos, adequada às necessidades do Estado e 

necessária para a resolução dos problemas da gestão do portfólio de projetos do 

governo do Estado do Ceará, conforme defendida pelo PMI (2009a). Embora 

avanços ainda sejam necessários, conforme observação dos entrevistados.  

Assim a estruturação dos escritórios de projetos, foi feita de forma 

organizada, a partir da necessidade de um gestão de projetos, para obtenção de 

melhores resultados e alcance das metas definidas na Gestão Pública por 

Resultados, estando em sintonia com o pensamento definido por Crawford (2011), 
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com relação aos níveis de estruturação dos escritórios de projetos e melhoria do 

desempenho organizacional. 

Também foi observado que a estrutura adotada e as metodologias foram em 

função da grande quantidade de projetos (PMI, 2009a, CRAWFORD, 2011) e sua 

complexidade (COOKE-DAVIES et al., 2011). 

Outra análise importante, é que conforme todos os dez entrevistados 

relataram, existe um maior apoio da alta gestão de algumas secretarias do que de 

outras e isso se reverte nos resultados observados nelas, o que reflete o 

pensamento de Hobbs e Aubry (2010), que uma organização que valoriza a gestão 

de projetos tem mais probabilidade da criação de um PMO de alto desempenho. 

4.3.3 FATORES MOTIVADORES DA IMPLANTAÇÃO DOS ESCRIT ÓRIOS  

De acordo com o entrevistado ENT01, estruturar, planejar melhor um projeto 

representa um ganho enorme, ou seja, elaborar projetos de forma estruturada, 

planejada, com a equipe definida, representa um grande diferencial, pois os projetos 

do governo eram executados sem contar com um planejamento, monitoramento e 

técnicas de gestão profissionais, com exceção dos projetos financiados por 

organismos internacionais, que tem equipe de gestão, ferramentas, processos e 

metodologias próprias, exigências essas inerentes ao processo de financiamento de 

tais instituições. 

Destaca que a importância da gestão de projetos, de forma holística, está na 

padronização de metodologias, processos de trabalho, melhorias no planejamento e 

a capacitação das equipes, que permitem o início de uma mudança de cultura e 

consequente obtenção dos benefícios, através de melhores resultados, para suprir 

as deficiências que existem no setor público. 

O entrevistado ENT02 destaca, que a gestão de projetos é de fundamental 

importância, mas as secretarias devem internalizar a idéia, de que os escritórios de 

projetos pertencem às unidades setoriais e que o escritório da Seplag não tem 

condições de gerir um escritório em cada setorial, cabendo às secretarias o 

entendimento de que os escritórios internos a elas são de sua responsabilidade. 
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Ressalta que os escritórios proporcionam benefícios à alta gestão, através do 

controle dos projetos e um plano de ação para resolução dos problemas, e que as 

secretarias que atuarem de forma sistemática, terão maior controle e informações 

sem sobressaltos, de forma tempestiva, quando necessário. 

Mas, para isso é necessário o apoio da alta gestão da secretaria e o escritório 

de projetos deve fazer o seu papel, elaborando o plano de ação para tratamento dos 

problemas retratados, além de realizar reuniões periódicas com a alta gestão, 

principalmente para resolução de problemas, que são da alçada dos gestores 

superiores da respectiva setorial. 

Para o entrevistado ENT03, os escritórios de projetos permitem otimizar a 

utilização dos recursos e utilizar as lições aprendidas nos projetos, tendo as setoriais 

sido orientadas a procurar implementar melhorias em projetos semelhantes, em 

função das experiências vividas e documentadas, no que se refere às adversidades 

enfrentadas e o que pode ser realizado para melhorar o processo de execução em 

projetos semelhantes posteriores. Com relação a prazos, procura-se melhorar o 

acompanhamento dos prazos dos projetos, suas entregas e seu escopo, pois a 

metodologia de gestão de projetos tem o foco em escopo, tempo e custo, mas 

envolve também riscos e comunicação. 

Há uma percepção que as secretarias finalísticas estão mais atentas a esses 

fatores, percebendo-se uma melhoria da execução além de outras melhorias, mas 

ainda é um processo que está em fase de consolidação, com muito o que ser ainda 

aprimorado. 

Destaca que um dos problemas, é que algumas secretarias ainda não tem 

uma estrutura formal específica, para realizar o trabalho de gestão e monitoramento 

dos projetos. Às vezes, em função da estrutura funcional predominante e de outras 

atribuições, os participantes dos escritórios de projetos não têm as condições 

necessárias, para realização do monitoramento de modo mais intensivo, mas há um 

esforço que tem sido realizado, para buscar realizar os objetivos.  

Periodicamente, diagnósticos tem sido feitos, para saber como está a 

situação da implementação, realizada pela equipe de coordenação da rede de 

planejamento, para avaliar como está o processo e o que precisa ser melhorado, 
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que ajustes devem ser feitos, tanto na metodologia quanto nas questões estruturais 

além de trazer também orientações às secretarias. 

Segundo o entrevistado ENT04, um fator importante que demanda os 

escritórios de projetos é a falta de perfil adequado dos gestores assim como a 

necessidade de capacitá-los para fazer uma gestão mais profissional que 

proporcione melhores resultados. 

Ressalta também a questão de deficiências no planejamento, decorrentes de 

uma falta de padronização, principalmente em função do fato que não existiam 

metodologias de gestão e monitoramento de projetos, assim como da necessidade 

de uma equipe com essas atribuições específicas dentro das secretarias. 

E também da necessidade do desenvolvimento de uma ferramenta para 

suportar a melhoria da qualidade do trabalho de planejamento e de monitoramento, 

observando que há secretarias que tem realizado um bom trabalho. 

Analisa que um ponto importante das reuniões de monitoramento é o fato de 

possibilitar o intercâmbio de informações e melhores práticas dentro das secretarias 

e entre elas. 

O entrevistado ENT05 observa que um fator importante está no levantamento 

dos riscos, de forma tempestiva para tomada de soluções, sem prejuízos para o 

custo e prazo, propiciando organização e melhoria da comunicação, que ocorre de 

forma efetiva, em decorrência da obtenção de informações para a execução de 

ações de forma oportuna. 

Destacou que outro fator importante foi o monitoramento, pois já acontecia o 

acompanhamento, que registrava de forma simples o estado do projeto, sendo feita 

uma análise, sem maiores critérios do teor das informações, estando mais vinculado 

aos controles para liberação de pagamentos, mas não havia um controle maior de 

evidências das informações, inseridas e observadas no sistema. 

No monitoramento, que passou a acontecer posteriormente, com os 

escritórios, as informações têm um detalhamento maior, com mais critérios, 

principalmente, no que se refere ao levantamento de problemas e dos possíveis 

riscos que podem afetar os projetos, e as ações que deverão ser tomadas para 
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mitigação ou evitar que ocorram, dando suporte e auxiliando os gerentes de projetos 

junto à alta gestão, de forma proativa. 

O entrevistado ENT05 cita um exemplo e discorre sobre o monitoramento, 

conforme o trecho 5. 

5. Por exemplo, tem casos de processos, que você vê que vai pra licitação 

e aí, às vezes a PGE está muito assoberbada, muito sobrecarregada de 

trabalho e tal, e dentro daqueles milhões de processos que chegam lá, 

tem as prioridades. Se for uma prioridade, uma coisa assim de 

compromisso com o governador, então assim, o secretário pode 

articular com o procurador-geral e pedir para dar uma atenção melhor 

por conta dos compromissos de governo… É uma coisa assim, não é 

pular fila, mas tentar agilizar no sentido, porque se é de interesse do 

próprio Estado, então não cabe ao gerente fazer essa articulação.  

Então o gerente passa esse problema para o escritório e então o 

escritório vai e repassa para a alta gestão… Então é nesse sentido de 

ajudar e de atuar também, não é uma coisa passiva, é uma coisa assim 

para estar junto, para diante dos problemas ver como é que pode atuar 

também na resolução… A idéia é que a gente tenha uma agenda com o 

secretário, para o repasse dessas informações, mas nem sempre a 

gente consegue por conta das demandas que o secretário tem.  

Mas o importante é que no momento que ele precise das informações, 

a gente esteja com elas prontas pra serem repassadas, então assim, se 

ele depois quiser mergulhar num nível maior, então, assim, “chama o 

gerente para eu entender melhor isso aqui”, porque a gente faz um 

levantamento gerencial, então as minúcias, os detalhes do projeto estão 

com o gerente… Se ele achar necessário… Mergulha na causa e vê se 

precisa modificar um plano, se precisa de alguma outra estratégia… Ele 

tem a informação necessária para pensar, e refletir sobre isso e atuar.  

De acordo com o entrevistado ENT06, sendo o Estado uma organização de 

grande dimensão, a importância do escritório central está em permitir a percepção 

de problemas que permeiam todas as áreas, podendo ser mais efetivo no momento 

de tratar as ações que estejam ocorrendo em várias áreas e permitindo também a 

consolidação dos problemas assim como os benefícios, se apropriando melhor das 
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experiências em cada área e buscando nivelar as secretarias para obtenção de um 

padrão de gestão de projetos dentro do Estado. 

Os escritórios setoriais permitem facilitar o canal de comunicação entre a 

Seplag e as demais secretarias, facilitando o nivelamento entre as secretarias e 

melhorando o processo de comunicação, além de permitir às secretarias a 

implementação das novas metodologias, seja de monitoramento, gestão de projetos 

ou outras metodologias relacionadas à gestão de projetos. 

Observa que as secretarias que têm obtido melhores resultados com os 

escritórios de projetos, fato este decorrente do apoio da alta gestão na sua 

implementação e atuação. 

Para o entrevistado ENT07, o primeiro fator importante é a necessidade de 

articulação entre as áreas, e o escritório de projetos tem um papel imprescindível 

nesse processo, evitando a duplicação de ações, retrabalhos e aumento de custos.  

Considera que esse é um cenário ideal, mas destaca que ainda é necessário 

haver mais capacitação, pois existe uma grande quantidade de funcionários 

terceirizados com alta rotatividade, o que implica em sempre haver necessidade de 

treinamentos, sem contar o fato dos funcionários públicos não possuírem perfil 

adequado para a gestão de projetos, demandando maior capacitação. Observa que 

em algumas setoriais, há uma necessidade de maior apoio da alta gestão. 

Ressalta que falhas são verificadas em projetos, em virtude de uma falta de 

visão da alta gestão de algumas secretarias, em não considerar os benefícios da 

gestão e do monitoramento de projetos, centralizados no escritório de projetos. 

Segundo o entrevistado ENT08, a importância do escritório de projetos está 

em melhorar o acompanhamento e a execução dos projetos, com o objetivo de 

aumentar a execução orçamentária e financeira do governo, que na sua visão a 

considera baixa. 

Essa é uma ação que tem como objetivo final, a execução dos projetos no 

prazos e custos definidos, através de um melhor planejamento e de uma melhor 

execução dos mesmos. 
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De acordo com o entrevistado ENT09, o Estado do Ceará é carente de 

recursos, com um orçamento pequeno se comparado a outros Estados e a um 

banco de financiamento como o BNDES, e o fator que torna importante os escritórios 

de projetos é o fato de que, através da gestão de projetos, pode ser garantido o 

crescimento que é necessário e se espera que ocorra.  

Então, o controle dos investimentos via restrições de prazos, custos e controle 

dos projetos, pode reduzir o tempo necessário e possibilitar a transformação da 

economia e do Estado, viabilizado pelo controle e monitoramento da gestão dos 

projetos, tornando o Estado eficiente na aplicação dos seus recursos, para o alcance 

da mudança da realidade do Estado, possibilitando a expansão da economia e 

crescimento do Estado. 

Ressalta a importância dos projetos estruturantes, que são grandes projetos e 

que é através deles, que se pode possibilitar a mudança de realidade do Estado 

através do crescimento da sua economia, com alcance dos objetivos estabelecidos, 

mas para isso é necessário, ter uma gestão muito profissional dos projetos. 

Segundo o entrevistado ENT10, um escritório de projetos funciona como um 

catalisador de informações, fazendo com que a informação chegue mais rápido a 

quem de direito, ou seja, o tomador de decisão, que no caso é o secretário da pasta. 

Mas, os escritórios também têm um papel importante, que é o de orientação 

às gerências, pois, tem o objetivo de que elas não atuem de forma diferenciada, 

estando disponível para orientar, fornecer uma metodologia e conduzir de forma 

padronizada os seus projetos. 

Funciona também como centralizador das necessidades dos gerentes, ao 

reportar os problemas e dificuldades dos projetos, da necessidade de capacitação e 

de consolidação de informações estratégicas e gerenciais para tomada de decisão, 

isso no nível setorial. 

O escritório de monitoramento central tem funções semelhantes ao escritório 

setorial, mas atua de forma estratégica, abrangendo todo o governo do Estado, além 

da consolidação do monitoramento de todas as setoriais e articulação entre elas e 

com o governador, quando necessário, além de fornecer também uma visão global 
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de todo o portfólio de projetos do Estado. É responsável também pelas capacitações 

corporativas. 

Considera que um avanço do monitoramento, será a realização do mesmo 

somente pelas secretarias, sem a participação de integrantes da Seplag, ficando o 

escritório de monitoramento central, responsável pela execução de ações para 

resolução de problemas e deficiências de impacto geral nas setoriais, na articulação 

entre elas para resolução de problemas e ameaças ou articulação com o governador 

ou Casa Civil para resolução de problemas que estejam fora da alçada dos 

secretários, o que pressupõe ser a estratégia a ser implementada em breve, finaliza 

o entrevistado ENT10. 

4.3.3.1 SINOPSE DOS FATORES MOTIVADORES DA IMPLANTA ÇÃO 

Fazendo uma análise do subtópico fatores que motivaram a implantação dos 

escritórios de projetos no setor público, pode-se observar que a implementação dos 

mesmos ocorreu por necessidade estratégica do governo, buscando aumentar a 

eficiência do Estado e implementar medidas para permitir o crescimento do Estado e 

de sua economia, viabilizada por uma gestão profissionalizada dos seus projetos e 

de mudanças estruturais, e com correções da estratégia durante a sua realização, o 

que denota o pensamento de Herrero (2005) e de acordo com Maximiano, Fonseca 

e Guedes (2011, p. 14), sobre a execução das estratégias deliberada e emergente, 

com correções de rota, para consecução dos objetivos e metas estabelecidos no 

plano estratégico. 

Pode-se observar também, que a estrutura hierárquica do Estado gera 

conflitos na implementação dos escritórios e na gestão dos seus projetos, pois seria 

mais adequada, uma estrutura projetizada ou matricial conforme explicitada por 

Dinsmore e Cavalieri (2007). 

Numa busca por uma gestão pública mais eficiente e com melhores 

resultados, boas práticas de gestão têm sido implementados, no Estado do Ceará, 

para obtenção das metas definida na Gestão Pública por Resultados, o que é 

postulado por Carneiro et al. (2010). 
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O pensamento de Hobbs e Aubry (2010), que uma organização que valoriza a 

gestão de projetos e investe nela, tendo sua cultura organizacional como elemento 

de suporte, ter mais probabilidade da criação de um PMO de alto desempenho, tem-

se verificado na prática segundo a fala de alguns dos entrevistados, a respeito das 

percepções e resultados vistos em algumas secretarias. 

A estruturação dos escritórios de projetos, se assemelha muito com o que 

propõe Crawford (2011) e que segundo suas pesquisas no setor privado, gera um 

ganho de desempenho organizacional, decorrente da gestão realizada pelos 

escritórios de projetos, o que se tem configurado na implementação relatada pelos 

respondentes. 

Os projetos estruturantes em função da sua grandeza e complexidade 

denotam a sua importância, assim como nos remetem á complexidade dos projetos 

de acordo com Cooke-Davies et al. (2011). 

4.4  CONTROLE E INFLUÊNCIA DOS ESCRITÓRIOS DE PROJE TOS 

Neste tópico será realizada uma análise de como ocorre o controle e de que 

maneiras os escritórios influenciam a gestão do portfólio de projetos no setor público. 

De acordo com o entrevistado ENT01, o papel do escritório de monitoramento 

de projetos da Seplag é elaborar metodologias, assessorar os escritórios de projetos 

setoriais na implementação da metodologia de gerenciamento e monitoramento de 

projetos, realizar um monitoramento mensal, em conjunto com as secretarias dos 

projetos estratégicos prioritários e viabilizar a capacitação. 

Esse monitoramento nas setoriais possibilita aos secretários, nas reuniões 

com o governador, atuar no esclarecimento do estado dos projetos, solicitar recursos 

adicionar ou propor novos projetos. Explica que o detalhamento e a qualidade das 

informações facilitarão as explicações ou a aprovação de novos projetos, como regra 

geral. 

Após o monitoramento mensal com as setoriais, é realizada uma reunião com 

os secretários, para repasse de informações e sua inserção no MAPA, para permitir 



127 
 

 

a tomada de decisões. Quando estiver fora da alçada de resolução do secretário, os 

problemas são encaminhados para o comitê gestor, para que sejam tomadas as 

medidas cabíveis para solução dos problemas. 

Observa que existe influência, quando do questionamento a respeito da 

categoria de um projeto, que pode vir a mudar a categorização de um projeto em 

função dessa análise, o que influi tanto na importância do seu monitoramento quanto 

em relação à sua importância para o plano de governo. 

Segundo o entrevistado ENT02, o escritório faz o monitoramento junto com as 

secretarias em reuniões mensais, e relata essas informações no sistema de 

monitoramento do governo (WebMapp), para a alta gestão, pois, tanto os secretários 

quanto o governador têm acesso a esse sistema, tornando-se cientes do “status” dos 

projetos e de possíveis ameaças e problemas, permitindo desta forma que medidas 

possam ser tomadas de forma tempestiva e a outra função, é tentar fortalecer a 

implantação dos escritórios nas setoriais e a sua estruturação, orientando e 

capacitando quando necessário. 

O acompanhamento é realizado pelos escritórios setoriais e abrange a 

questão físico-financeira. O monitoramento é realizado pelo escritório central em 

conjunto com o setorial, sendo responsável por relatar os problemas e ameaças que 

são registrados no MAPA, para encaminhamento aos secretários e Casa Civil. 

Analisa que por atuarem e conhecerem o orçamento e o PPA de cada 

setorial, sabem qual é a estratégia e conhecem o que é necessário para a secretaria, 

portanto podem influenciar na reclassificação de um projeto, em virtude de uma 

categorização errada. 

O entrevistado ENT03 destaca, que o papel do escritório central é assessorar 

às equipes que fazem o gerenciamento e monitoramento nas secretarias, com 

relação às metodologias, participando também das reuniões de monitoramento dos 

projetos estratégicos, auxiliando no processo de implementação, e mostrando como 

o escritório deve atuar, levantando em conjunto com as setoriais, as dificuldades 

apresentadas pelos projetos que estão sendo monitorados e relatando as 

providências que devem ser tomadas durante as reuniões e com relação à questão 

de capacitação. 
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Cita que um dos problemas que afetam o monitoramento do escritório central 

está relacionado à compatibilização das rotinas de planejamento, que têm 

determinação e prazos em lei a serem seguidos, com a atividade de monitoramento. 

Analisa que uma redistribuição de trabalhos e uma reorganização de 

atividades, no que se refere ao quadro de pessoal, poderiam melhorar o 

desempenho das atividades de monitoramento, ou seja, uma conciliação melhor 

dessas atividades com as demais, para uma melhor execução. 

Entende que cada secretaria tem sua esfera de responsabilidade e 

governabilidade, e dentro desse contexto, o escritório central realiza um trabalho de 

sugestões e propostas para a equipe da setorial participante do monitoramento, 

sugestões essas de melhoria, que são submetidas à gestão interna, respeitando as 

decisões internas de cada secretaria. 

Ressalta que em regra, essa é a relação, com exceção de uma decisão do 

governador, que tem que ser submetida e cumprida por quem de direito. Observa 

que pode haver uma necessidade que seja submetida à gestão superior do Estado, 

representado pelo governador. 

Destaca que a Seplag, em virtude de demanda do escritório central, auxilia na 

articulação com outros órgãos, ou seja, na relação intra-governo quando necessário. 

Cita como exemplo, um projeto de uma secretaria que tem uma pendência 

ambiental, então a Seplag atua de modo a agilizar a resolução desse problema, para 

não causar impactos negativos sobre o projeto e que acarrete no seu atraso. 

Finaliza explicando que poderá haver uma reclassificação dos projetos, em 

função de uma sugestão do escritório central, mas que é necessário um consenso. 

O entrevistado ENT04 ressalta que a realização do monitoramento mensal 

dos projetos, com destaque para os prazos e custos, é uma das atribuições do 

escritório central, assim como o levantamento dos riscos e ameaças, o que 

representou uma grande melhoria, pois se passou a tratar os problemas de forma 

proativa. 

Observa que a qualidade do planejamento e seus artefatos tiveram uma 

melhoria perceptível. Considera o monitoramento um trabalho pedagógico, pois 



129 
 

 

envolve uma mudança cultural, e resulta na demanda de capacitação. Contam para 

esse objetivo, com o apoio da Escola de Gestão Pública do Estado do Ceará, que é 

uma vinculada da Seplag. Possui também a função de articulação entre as 

secretarias, para resolução das ameaças e problemas detectados no 

monitoramento. 

O entrevistado ENT04, com relação ao monitoramento cita um exemplo 

interessante, conforme o trecho 6, sobre as reuniões de monitoramento dos projetos. 

6. … Então tem três tipos de faróis. Tem o farol verde que é o projeto com 

desempenho satisfatório, o amarelo que é o projeto com problemas e o 

vermelho que é o desempenho insatisfatório... Ai a gente faz um 

consenso com o gerente, tem secretaria que faz com o secretário 

também… E a gente finaliza aquele farol. Vamos dizer que o projeto 

está com desempenho satisfatório, a gente sinaliza com verde e conclui 

que está ok. Se ele é sinalizado com amarelo ou vermelho, então na 

mesma hora que você sinaliza, ele abre a matriz de ameaças e 

problemas, ai lá a gente vai registrar… no sistema WebMapp.  

É tanto que a gente encontra alguma resistência, ainda em algumas 

secretarias, porque assim, alguns secretários, eles vêem o farol como 

se fosse uma avaliação da gestão dele. Então já aconteceu de algum 

projeto estar com problema e alguém dizer, “não, mas não coloque aí, 

porque o secretário não quer que coloque, porque o governador vai ver 

e tal”… Então muitas vezes já, a gente nas reuniões, que tivemos com o 

secretário… A gente procurava deixar claro que a sinalização no 

monitoramento não é para avaliar o secretário não, mas para alertar 

sobre um problema… Então quando o governador vai lá… Tem uma 

visão geral de como está. 

Finaliza, ponderando que a classificação dos projetos sofre alterações, pois 

geralmente são classificados como estratégicos e tem sua classificação modificada 

em função de uma análise mais criteriosa. 

Para o entrevistado ENT05, a principal atribuição do escritório de 

monitoramento central foi atuar de forma presente nas secretarias, num primeiro 

momento, durante a fase piloto de implementação. 
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Hoje, entende que a sua função principal é atuar na consolidação dos 

trabalhos, atuando de forma mais ativa na organização da reunião do comitê gestor, 

papel esse exercido pela Casa Civil, e consolidar as informações levantadas pelo 

monitoramento realizado nas diversas setoriais, além de formatar as informações de 

forma criteriosa e analisar a devida necessidade de apresentação ao comitê gestor.  

Relata que as informações obtidas nas reuniões de monitoramento são 

utilizadas na elaboração de um relatório mensal, que é enviado à alta gestão 

representado pela Casa Civil, para conhecimento da situação dos projetos 

prioritários do governo, seus problemas e ameaças. 

Observa que pelo fato da Casa Civil realizar as atribuições do comitê gestor, 

em virtude do mesmo não ter sido efetivado como inicialmente planejado, decorrente 

da dificuldade de definir um formato de reunião. 

O escritório de monitoramento central tem como atribuição principal a 

coordenação dos trabalhos de gestão de projetos, realizando a consolidação, 

atuando na maturação dos escritórios de monitoramento nas secretarias, tendo uma 

atuação mais de assessoria no processo de implantação e maturação dos 

escritórios, pois muitos os procuram para obter informações das experiências vividas 

na primeira fase de implementação, além de promover capacitação, e divulgar as 

metodologias e ferramentas. 

Destaca a importância do monitoramento para as reuniões do Mapp, da qual 

participam o governador e os secretários, e permite aos gestores das secretarias, 

não somente um maior controle dos projetos, mas informações mais detalhadas para 

essas reuniões do alto escalão do governo do Estado, as quais possibilitam aos 

secretários demonstrar maior domínio e conhecimento dos projetos da sua pasta. 

Analisa que a influência acontece em razão da organização dos processos, 

por meio da formatação da rotina de monitoramento, também ao definir o formato 

ideal dessa reunião, e o que precisa ser abordado para a reunião atingir o seu 

objetivo. Isso se observa através da organização dos trabalhos, ajudando na criação 

de rotinas para aproveitar melhor o momento da reunião. 
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O entrevistado ENT06 destaca que na sua visão, o escritório setorial é que 

tem que ser mais efetivo no monitoramento dos projetos e consolidar de forma clara 

as informações para que a alta gestão da secretaria consiga aproveitar e trabalhar 

essas informações. 

É função do escritório central dar apoio técnico e metodológico aos escritórios 

setoriais, para permitir a eles o desenvolvimento e apropriação de “know how”, 

permitindo o intercâmbio de experiências entre os escritórios setoriais, de forma a 

buscar o nivelamento deles. 

Entende que seria uma melhoria, se houvesse um trabalho de categorizar 

problemas semelhantes verificados nas setoriais e definir sugestões para resolução 

desses problemas idênticos que ocorrem nas secretarias, de forma a unificar a 

resolução do problema ou facilitar a sua solução. 

Ressalta que o escritório central realiza a reunião de monitoramento mensal, 

em virtude da falta de técnicos com o perfil adequado para esse trabalho, coletando, 

qualificando e consolidando as informações para o trabalho tanto das setoriais 

quanto da alta gestão do governo. 

Destaca que essa falta de pessoas com perfil adequado, tanto qualitativo 

quanto quantitativo, é um dos fatores que tornam os escritórios setoriais 

dependentes do escritório central, dificultando numa maior apropriação pelas 

setoriais das rotinas de gestão de projetos, e impedem uma atuação mais 

independente, principalmente quanto ao monitoramento. 

Observa que a influência, se dá pela seleção dos projetos prioritários de todas 

as secretarias, que são aqueles que são mais trabalhados, com maior volume de 

recursos, mais complexos, com impacto maior dentro do Estado, sendo portanto, os 

projetos com maior atenção dispensada, exigindo um maior nível de gerenciamento, 

para conhecer melhor o seu andamento e orientar a sua execução, ajudando-os na 

priorização de ações para que sejam mais céleres, e também proporcionada pela 

realização mais efetiva das ações de tratamento dos problemas. 

Analisa que aproximadamente 90% dos problemas dos projetos, ocorrem por 

uma gestão ineficiente ou inadequada dos projetos, em função de uma gestão 
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realizada por técnicos sem perfil adequado, ou o tratamento inadequado dos 

problemas, bem como a falta de apoio da alta gestão. 

Ressalta que um trabalho mais efetivo nas ações de mitigação, reduziria 

grande parte desses problemas, ao buscar encontrar quais ações são mais efetivas 

para os projetos, resultando em maiores benefícios para a sociedade e para o 

Estado. 

Segundo o entrevistado ENT07, a principal atribuição do escritório central é 

buscar estar alinhado com os escritórios setoriais, interagindo com os mesmos e 

buscando ajudar nas suas necessidades e também realizar o monitoramento 

intensivo dos projetos estratégicos de governo. E a sua principal função no primeiro 

momento, foi identificar necessidades de capacitação e executá-las, assessorando 

as secretarias no momento da implantação do escritório setorial com um maior 

suporte. 

Ressalta que o controle é da Seplag, que coleta as informações nas reuniões 

de monitoramento e controle e as insere no sistema, utilizando os faróis como nível 

de controle. Sendo o farol verde para um projeto sem problema, o amarelo para um 

projeto que não tem grandes problemas e o vermelho para um projeto que merece 

atenção. 

Os problemas detectados na reunião de monitoramento são elencados por 

projeto e são elaborados dois relatórios, um por empreendimento e outro de 

questões relevantes. 

No relatório por empreendimento, cada empreendimento é tratado de forma 

individual, tendo informações do financeiro, estágio de execução, os problemas 

detectados em ordem decrescente de importantes e possíveis soluções. No relatório 

de questões relevantes, são informados os principais problemas detectados, 

determinando ação e prazo para sua resolução. 

Na articulação, com relação ao relatório de questões relevantes, ocorre uma 

checagem da resolução do problema no prazo fornecido pelo responsável, durante o 

processo de articulação do escritório central. Caso o problema tenha sido resolvido 

nessa checagem, ele deixa de existir, caso contrário, fornece novo prazo ou uma 
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nova solução, caso a solução anterior, não tenha obtido sucesso para resolver o 

problema. Sendo este o principal controle, para tratar as ações dos problemas 

identificados. 

Os principais problemas, ou seja, aqueles que não são resolvidos através da 

articulação entre as secretarias, são resolvidos pelo escritório central, por meio da 

alta gestão da Seplag ou por intermédio da Casa Civil, e os de nível operacional, 

ficam sob a responsabilidade do escritório setorial. 

Entende que a principal atribuição do escritório de cada secretaria é identificar 

demandas e direcioná-las para a elaboração de projetos, mas considera essa uma 

deficiência, pois o apoio da alta gestão tem sido frágil na implantação dos escritórios 

de projetos em algumas setoriais. Analisa como resultado do processo de 

implantação dos escritórios, que houve uma melhoria significativa, apesar dos 

obstáculos. 

Ressalta que a influência na gestão do portfólio de projetos, ocorre em função 

da articulação e coordenação entre as áreas, pois as mesmas passam a trabalhar de 

forma integrada, possibilitando a melhoria da comunicação entre as áreas, 

resultando numa melhoria na sua gestão, além do compartilhamento das lições 

aprendidas, que ajudam a evitar ou a resolver os problemas. 

De acordo com o entrevistado ENT08, a importância do escritório central 

reside no fato de que ele abrange o Estado, por isso a Seplag deve manter esse 

controle de todas as ações de todo o Estado, ficando concentrada nela todo o 

planejamento do Estado, sendo seu dever ter uma visão holística, tanto do 

financeiro, quanto do orçamento e execução, pois a referida secretaria analisa e 

acompanha todas as ações e projetos do Estado do Ceará. 

Observa que os projetos estratégicos de governo e os estratégicos setoriais 

são monitorados pelo escritório central em conjunto com as setoriais, ficando a cargo 

dos gerentes de projetos o acompanhamento e monitoramento dos projetos 

complementares. Neste caso, o escritório setorial apoia e auxilia quando demandado 

pelo gerente de projetos, caso haja alguma necessidade. 
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Os gerentes dos escritórios setoriais fazem o acompanhamento dos projetos 

sob sua gestão, no mínimo uma vez por mês, ficando inclusive o pedido de recursos 

bloqueado se o acompanhamento não estiver atualizado no sistema, servindo como 

balizador também para as reuniões de monitoramento. 

O controle da gestão do portfólio é exercido pelo escritório central, que realiza 

as reuniões de monitoramento de forma mensal, onde são coletados os problemas 

detectados nos projetos. 

Entende que a influência ocorre em virtude da articulação entre as secretarias 

e realização de acompanhamento para resolução dos problemas. E a outra forma se 

dá com a análise da categoria do projeto, podendo haver uma mudança de categoria 

do projeto em relação ao seu cadastro inicial, caso haja discordância na análise. 

Ambas as ações são atribuições do escritório de monitoramento central. 

O entrevistado ENT09 observa que o plano de governo está fundamentado 

nas propostas apresentadas à população pelo governante quando foi eleito e para 

executá-lo, necessita executar atividades e projetos. 

No Estado, todos os projetos são aprovados pelo próprio governador, então o 

escritório central e os escritórios das setoriais não tem gerência sobre a aprovação. 

Mas, a partir do momento da aprovação dos projetos, os escritórios têm que assumir 

a execução deles. 

Quando o projeto é aprovado, ele tem um valor e um prazo definido. Esse 

projeto é então particionado em entregas, com prazos e custos associados, que são 

acompanhados através de um sistema. Esse acompanhamento é validado, através 

das reuniões de monitoramento do escritório central. 

Existe uma série de controles exercidos. Nas secretarias, o controle ocorre 

nos recebimentos parciais representados pelas entregas intermediárias. No nível 

estratégico, exercido pelo governador, é representado pelo valor que o projeto foi 

aprovado e licitado, sendo uma das formas de controle do governador, pois 

representa uma restrição no sistema que não poderá ser ultrapassado. 

O escritório central nesse contexto exerce o papel de um monitoramento 

macro dos projetos, assessorando e orientando o governador, tanto nas reuniões de 
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avaliação, quanto nas questões referentes às receitas do Estado, sobre o total 

alocado em projetos e o que ainda possa estar disponível para alocação. E nessas 

reuniões, o governador aprova ou restringe projetos, mas também prioriza com a 

assessoria do escritório central. 

Mensalmente, o escritório central emite um relatório dos principais 

empreendimentos que permite uma visão mais macro, onde são compiladas as 

informações decorrentes do monitoramento realizado nas setoriais, além de outras 

informações, como disponibilidade de fonte, sua execução, dentre outras. Esse 

relatório é enviado ao alto escalão do governo, por meio do gabinete da Seplag. 

O escritório setorial tem como principal papel, o acompanhando dos grandes 

empreendimentos, dando suporte e subsídio ao secretário através de informações 

do “status” desses projetos, informando a situação deles e que problemas os 

mesmos têm enfrentado. 

Nas reuniões de avaliação, que tem periodicidade trimestral, o governador 

acompanha com os secretários, o andamento dos projetos estratégicos de governo, 

durante a qual são tratados vários assuntos pertinentes, entre os quais, a 

necessidade de transferências de recursos de um ano para o outro ou a sua 

antecipação, que é feita por meio da lei orçamentária. Por esse motivo, o secretário 

necessita das informações sobre o acompanhamento dos projetos, para tratar essas 

questões com o governador, para sua implementação, sendo o escritório setorial o 

responsável por tais informações. 

Observa que são essas informações que subsidiam a tomada de decisões, 

por exemplo, quando houver necessidade de maior celeridade na execução de um 

projeto, ou corrigir desvios de planejamento, em função de problemas que podem 

impactar no andamento dos projetos estratégicos. 

Resume que o acompanhamento e monitoramento dos projetos são 

realizados pelas setoriais em todos os seus projetos, e o escritório de monitoramento 

central de forma macro, com prioridade nos grandes empreendimentos. E que o 

monitoramento mais estratégico enquanto comitê gestor é realizado pela Casa Civil. 
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Ressalta que uma das atribuições mais importantes do secretário é fornecer 

informações ao governo, para o cumprimento dos indicadores de governo e das 

limitações estabelecidas na LRF. 

Finaliza destacando que atualmente, existe por parte Seplag um maior 

interesse na questão do custeio, principalmente por que muitos projetos estão sendo 

finalizados ou irão em breve, e o governo tem que ter essa preocupação, pois terá 

um custeio adicional para manter esses novos empreendimentos. 

De acordo com o entrevistado ENT10, as atribuições dos escritórios de 

projetos estão definidas no decreto que instituiu a reestruturação da rede de 

planejamento, e definiu que é atividade do escritório setorial, a orientação aos 

gerentes de projetos na condução dos projetos, e o monitoramento dos projetos 

estratégicos de forma intensiva e dos complementares de forma extensiva. 

Ressaltou a definição na metodologia, de que os projetos estratégicos têm um 

monitoramento mais intensivo com reuniões periódicas, no mínimo mensais, sendo 

analisado o desempenho da execução dos projetos, e obtidas informações sobre 

problemas e ameaças com respectivos planos de ações para tratá-los e a inserção 

dessas informações no MAPA, para subsidiar a tomada de decisões. 

Observa que os problemas e ameaças são tratados através da sinalização, 

existindo para cada uma dessas formas de sinalização, uma forma de aferição.  

Destaca que a necessidade das reuniões de monitoramento, conduzidas pelo 

escritório central, surgiram em função do acompanhamento que é feito pelos 

gerentes de projetos, não ter informações detalhadas e com qualidade, que 

subsidiem o monitoramento e o processo de tomada de decisões. 

Entende que as reuniões de monitoramento deveriam ser de responsabilidade 

das setoriais. O trecho 7 reflete a sua opinião. 

7. Já há casos de escritórios que conduzem o monitoramento sozinho, 

sem a presença de um membro da Seplag. Eles após o monitoramento, 

encaminham as informações pra Seplag, pro escritório central, as 

informações já do monitoramento e aquilo ali já pode subsidiar alguma 

articulação da própria Seplag. 
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O escritório central tem um papel estratégico e abrange todo o Estado, 

atuando na viabilização de capacitação para o Estado, no desenvolvimento, 

atualização e disseminação de metodologias de gestão, monitorando de forma 

estratégica os projetos a partir das informações já consolidadas no monitoramento 

feito nas setoriais, para subsidiar a tomada de decisões pela alta gestão do Estado, 

e realizar a articulação intra-governo para resolução de eventuais problemas. 

O entrevistado entende na sua visão que o escritório de projetos influencia de 

forma positiva melhorando a qualidade da informação. 

4.4.1 SINOPSE DO CONTROLE E INFLUÊNCIA DOS ESCRITÓR IOS 

Observa-se que a estrutura hierárquica do governo (Entrevistados ENT03 e 

ENT06), caracterizada como funcional, tem causado impactos na implementação 

dos escritórios de projetos, no que se refere à execução das atividades fins dos 

escritórios, fato este apontado por Dinsmore e Cavalieri (2007) mas a questão tem 

uma natureza mais profunda, representado não somente pela estrutura 

organizacional, mas também por influências políticas e ordens de outras naturezas, 

conforme citado por Grego et al. (2009). 

Infere-se que a falta de conhecimento e de experiência, configurado no perfil 

inadequado das pessoas participantes da gestão de projetos pode ser observado no 

Estado do Ceará conforme destacaram Grego et al. (2009) no seu estudo e citado 

pela maioria dos entrevistados. 

Analisando-se as respostas dos entrevistados sobre as metodologias e a 

forma como está definido a estrutura dos escritórios, dentro do governo do Estado 

do Ceará e a definição de suas funções e ferramentas, conclui-se que ela se 

assemelha a forma como é definida e postulada por Crawford (2011). 

A forma como ocorre o controle e a gestão do portfólio de projetos, tem 

algumas características das boas práticas definidas pelo PMI (2009a), como a 

categorização dos projetos e o acompanhamento e o monitoramento desses 

projetos nas suas secretarias, com o objetivo de atingir objetivos macros, 

representados pelas metas estabelecidas na Gestão Pública por Resultados. É 
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evidente que essa adoção das boas práticas tem sido caracterizada pela adequação 

às necessidades e especificidades do setor público. 

O alcance desses objetivos tem sido observado na busca pela implantação de 

um gerenciamento eficaz de projetos, executado para melhorar a capacidade de 

alcançar os resultados, proporcionando transparência, rastreabilidade e 

responsabilidade, melhorando a governança corporativa no setor público 

(CRAWFORD; HELM, 2009). 

Analisa-se que tem sido de grande importância, para o alcance das metas 

traçadas na GPR, além de outros indicadores de governo e no atendimento às 

limitações da LRF, o que representa um aumento no nível de governança do setor 

público, conforme resultados das pesquisas de Crawford e Helm (2009), no que se 

refere a proporcionar valiosos benefícios: maior responsabilidade, transparência, 

disponibilização de relatórios, efetivo gerenciamento de riscos, consistência da 

entrega, aumento do controle e apoio para a conformidade, incluindo eficiência e 

eficácia na gestão dos recursos públicos, melhores resultados e possibilitando um 

modelo de participação mais efetiva no que se refere aos interessados. 

Infere-se que a implementação dos escritórios de projetos representam uma 

importante mudança organizacional no setor público, representando uma resposta 

aos desafios a que o setor público necessita responder. Isso se configura no 

desenvolvimento organizacional através de novas formas organizacionais, pois os 

projetos são numerosos e de grande importância para a estratégia do setor público, 

tendo como objetivo final uma melhoria da performance organizacional (HOBBS; 

AUBRY; THUILLIER, 2008). 

Essa implementação de escritórios de projetos, metodologias, ferramentas e 

capacitação do pessoal, tem como objetivo a melhoria da comunicação, 

proporcionando o tratamento dos problemas e ameaças de forma tempestiva, 

possibilitando melhores resultados para o setor público, com mais eficiência e 

entrega dos projetos nos prazos definidos, através de novos controles (GREGO et 

al., 2009; FURTADO; FORTUNATO; TEIXEIRA, 2011), representando uma 

modernização da administração pública (SECCHI, 2009). 
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4.5  OBSTÁCULOS NA IMPLEMENTAÇÃO E ATUAÇÃO DOS ESCR ITÓRIOS DE 

PROJETOS  

Neste tópico é realizada uma análise das dificuldades encontradas para a 

implementação e atuação dos escritórios de projetos na gestão do portfólio de 

projetos no setor público. 

O entrevistado ENT01 ressalta que a principal dificuldade encontrada foi o 

perfil da equipe, além do quantitativo no que se refere à escassez de pessoal e a 

falta de patrocínio mais efetivo por parte de alguns secretários, tanto no processo da 

implementação quanto da atuação. 

Revela que uma grande dificuldade foi o desafio cultural, representado pela 

incorporação da cultura de projetos e a utilização das metodologias definidas, 

inclusive pelo perfil dos servidores públicos que não estão, regra geral, preparados 

para este novo contexto. 

Passa a relatar sobre a resistência encontrada para a implementação de uma 

forma diferente de trabalhar, conforme o trecho 8, explicitando esta questão do 

desafio da cultura organizacional no setor público. 

8. “Sempre eu fiz assim, sempre deu certo, ou bem ou mal, eu sempre fiz 

dessa forma, porque que agora eu tenho que fazer dessa forma tão 

complicada, dentro de uma metodologia, esse passo a passo, com 

informações tão… Aonde é que eu vou ver essas informações. Mas vai 

me dar trabalho, vai...”. Enfim, é cultura mesmo, é a questão da cultura. 

Destaca que para que se desenvolva um processo de mudança da cultura é 

preciso que realmente haja uma decisão superior, definindo que um processo tem 

prioridade para o Estado, é importante e terá que ser desenvolvido e tornar-se 

efetivo. 

Observa que um dos problemas do setor público é a resistência à mudança, 

implicando na saída da zona de conforto para uma área que não tem domínio e a 

questão da descontinuidade dos processos no setor público. 
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Para o entrevistado ENT02, o maior problema encontrado foi o desafio 

cultural, pois havia e ainda se encontra resistência à atuação dos escritórios de 

projetos e à implementação das metodologias e sua utilização de forma efetiva. 

Ressalta que essa questão está diretamente relacionada ao apoio da alta 

gestão, pois observa que há secretarias que têm um apoio mais efetivo da alta 

gestão, enquanto outras o fazem de forma mais frágil e isso se verifica nos 

resultados obtidos nos monitoramentos, sendo mais efetivas as secretarias e com 

melhores resultados, onde há um forte apoio do alto escalão da setorial. 

Segundo o entrevistado ENT03, o desafio cultural é um grande obstáculo, 

observando-se principalmente em decorrência do apoio da alta gestão das 

secretarias. Isso pode ser percebido tanto no trabalho que é desempenhado pelo 

escritório central, na dificuldade da realização das reuniões de monitoramento, 

quanto na realização das atividades de acompanhamento que são realizadas pelo 

escritório setorial, onde ambas as atividades apresentam deficiências em virtude de 

um frágil apoio do secretário. 

Em contrapartida, em secretarias em que o apoio do alto escalão é forte, tanto 

as atividades do escritório central quanto do escritório setorial, apresentam melhores 

desempenhos, observando-se nas setoriais, uma melhor estrutura, um maior nível 

de implementação, mais facilidade inclusive para execução das reuniões de 

monitoramento e percepção de melhores resultados da secretaria. 

Ressalta que no início houve uma resistência forte em virtude de configurar 

uma mudança cultural, tanto por parte das equipes como dos gestores, mas 

considera que essa resistência tem diminuído em função da conscientização da 

importância desse trabalho, pois o próprio governo demonstra que existe essa 

necessidade, que as informações devem ser mais precisas e mais gerenciais sobre 

os projetos, para que os resultados possam ser alcançados dentro dos prazos 

previstos, denotando a cobrança de maior controle e demonstrando a importância 

desse trabalho. 

Observa que as reuniões realizadas pelo governador ajudam a fortalecer a 

importância desse trabalho, pois as equipes sentem a necessidade de estarem 
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melhor preparadas para apresentar as informações e mostrar os resultados 

alcançados. 

Destaca que a falta de uma maior maturidade é algo a ser destacado, assim 

como a cultura da gestão de projetos, que inclusive tem sido melhor apropriada por 

secretarias que, pela área de atuação e formação dos seus profissionais têm mais 

facilidade na implementação das metodologias relacionadas à gestão de projetos, 

mas é um ponto a ser melhorado, pois apresentam dificuldades em alguns aspectos, 

podendo ainda haver uma melhor implementação das metodologias. 

No trecho 9, observa a dificuldade de apoio da alta gestão por parte de 

algumas setoriais, que tem impactos negativos. 

9.  Isso também é uma dificuldade, assim, precisa haver uma maior 

sensibilização com relação a esses processos, porque o 

monitoramento, tanto têm resultados, digamos, a curto, quanto a médio, 

quanto a longo prazo, mas ele exige, como é um trabalho num formato 

que está sendo colocado agora, um trabalho novo, um método, que 

digamos assim, que foi estabelecido e também muitas vezes tem que 

ser adaptado á realidade de cada secretaria. 

O começo ele gera, digamos assim, uma demanda… um tempo maior 

pra poder você conseguir começar a visualizar os resultados, porque é 

uma implementação. Então se tem muitas vezes, essa questão de ver 

logo os resultados… a gente percebe em determinados aspectos da 

gestão, e como esse trabalho está começando, está sendo 

implementado, está em fase de consolidação ainda…  

E o começo exige um tempo maior, até porque tem que ser adaptado, 

até o formato dos projetos, a elaboração deles ao que a metodologia 

apresenta, isso exige um tempo maior… quebrar as barreiras, tem que 

capacitar as pessoas para aplicar aqueles conhecimentos. 

Então existe muitas vezes, assim, a questão do tempo de resposta 

que às vezes é exigido, um tempo muito rápido e que acaba às vezes 

dificultando até a implementação… por uma necessidade do próprio 

governo em ter resultados mais rápidos. Só que como é um processo 

novo, os resultados a gente tem, resultados a curto prazo, mas mesmo 

assim tem que se ter um certo tempo pra poder visualizá-los melhor…. 
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Então os resultados em curto prazo, eles nem sempre são os que a 

gestão espera de imediato, digamos assim, mas assim, é uma 

sensibilização melhor que eu acho que precisa haver… Para tentar 

colocar que embora no começo haja um trabalho maior, um esforço 

maior, para poder implementar, mas depois que as coisas estiverem 

melhor organizadas, isso vai facilitar a gestão do processo. 

Embora, mesmo a curto prazo, a gente já perceba melhorias. Só que 

assim, tem que haver essa consciência, que determinados resultados, 

eles demandam mais tempo para serem melhor visualizados. 

Tem que se ressaltar, que o relatado pelo entrevistado ENT03, é muito 

importante, pois além de trabalhar a questão do apoio da alta gestão que é 

imprescindível para que os resultados aconteçam de fato, conforme defendido por 

Dinsmore e Cavalieri (2007), PMI (2009a), Crawford (2011), dentre outros, assim 

como destacar que existe uma maior probabilidade da criação de um escritório de 

projetos de alto desempenho, quando a organização valoriza e investe tanto 

financeiramente e simbolicamente na gestão de projetos, além de um suporte e 

valorização na cultura organizacional (HOBBS; AUBRY, 2010). 

De acordo com o entrevistado ENT04, o maior problema encontrado foi a 

resistência à implementação dos escritórios de projetos, pois entendia-se que seria 

mais um controle e mais trabalho, representando dessa forma um grande desafio 

cultural, pois havia um sentimento por parte dos funcionários que seria apenas um 

trabalho adicional ou que não estavam trabalhando de forma adequada, o que 

representou tanto uma resistência à mudança cultural quanto um problema de ordem 

psicológica, que necessitaram ser contornados. 

Observa que outro problema foi a falta de apoio da alta gestão de algumas 

setoriais por parte da alta gestão, ou seja, os secretários e outro problema seria a 

falta de pessoas com perfil capacitado para a gestão de projetos. 

Destaca que a influência política é outra grande dificuldade, por vezes 

observada, o que causa impactos negativos na gestão dos projetos. 

O trecho 10 reflete o desafio cultural e possivelmente a falta de apoio da alta 

gestão, o que implique nesse comportamento desse envolvido na gestão de 
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projetos, além de denotar o seu perfil inadequado, com respeito às informações 

coletadas nas reuniões de monitoramento, conforme a indagação relatada. 

10. “Vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta! - Além de você, quem é que 

lê isso ai?” 

O entrevistado ENT05 observa que a maior dificuldade encontrada em 

relação ao escritório central, no processo de implementação piloto, foi o desafio 

cultural, representado por uma nova cultura, novas rotinas e outros procedimentos 

que mudariam o dia-a-dia das pessoas, realizado por pessoas de um órgão externo 

às setoriais. Destaca que foi o principal desafio. 

O trecho 11 reflete o desafio cultural, relatado pelo entrevistado. 

11.  Então você chegar, querer implantar um novo trabalho, as pessoas 

entendiam que aquilo ali era só trabalho, que não tinha retorno, então 

você vencer essa barreira cultural e de rotina, para você organizar 

melhor os trabalhos, você tem que na sua rotina, no seu dia-a-dia, tem 

que ter um novo fluxo, então esse foi o nosso principal desafio, falando 

em termos de escritório central. 

Agora, no caso da setorial, que não deixava de ser, tinha a ver 

também com o central pela repercussão final dos trabalhos… É aquela 

questão que você também trabalha com diversas coordenadorias, então 

tem também esse desafio… Para a gente criar essa rotina junto às 

coordenadorias… O escritório central ajudou bastante a gente no 

sentido de sensibilizar pela importância do trabalho e mostrar que é 

uma coisa de governo, não é uma coisa que a gente queira criar, 

inventou e achou que ia ser legal, é uma coisa maior, tem um sentido 

maior. 

Então tem essa coisa da rotina e a questão de adequarmos os nossos 

trabalhos às necessidades do secretário, então assim, como é a melhor 

forma de consolidarmos as informações para levarmos a ele, qual vai 

ser essa nossa rotina? Para mostrar que a gente também está 

mostrando a utilidade dessas informações… Então a gente articular 

com o próprio secretário como é que nós repassaríamos essas 

informações para uma rotina de reuniões… Para mostrar como está o 

andamento dos projetos. 
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Ressalta que dentro do desafio cultural, trabalhar com pessoas, substituindo 

rotinas antigas por novas rotinas é o grande desafio, mostrando uma nova visão. 

Para o entrevistado ENT06, um dos obstáculos encontrados é o apoio da alta 

gestão no processo, no que se refere ao entendimento da gestão de projetos e dos 

seus benefícios. Observa que a resistência ocorre em função do perfil não técnico 

dos gestores em geral e muitas vezes fatores decisivos não são técnicos mas 

políticos, decorrendo disso conflitos na implementação e atuação dos escritórios de 

projetos. 

Ressalta que a mudança cultural é outro grande obstáculo, mas que o 

governo vem investindo bastante e desprendendo grande energia para transformar 

essa realidade, procurando capacitar o seu quadro pessoal através de treinamentos, 

principalmente em gestão de projetos, nisso incluindo tanto os técnicos quanto a alta 

gestão.  

Mas alerta que o desafio cultural, apesar dos esforços ainda é visível, 

analisando que é um processo lento que requer a mudança de uma cultura, e que 

uma mudança não se faz num período tão breve, acreditando que talvez se leve 

uma década para alcançar a eficiência desejada, de forma abrangente na gestão 

dos projetos no Estado. 

Observa que boa parte dos técnicos que estão no serviço público não 

passaram por um concurso, ou seja, não tinham um perfil adequado para 

desempenhar as suas funções, mas nas duas últimas décadas, a contratação dos 

servidores através de concursos promovidos pelo Estado, para contratação dos 

servidores, têm melhorado o perfil técnico do quadro de pessoal, evidenciando-se o 

aumento do nível de excelência nos últimos anos, havendo maior profissionalismo e 

comprometimento tanto na gestão de projetos quanto nas demais áreas, 

evidenciando que uma maior qualificação do quadro de pessoal torna mais fácil e 

rápida a implementação dessa mudança cultural e organizacional. 

Destaca que os fatores políticos são realmente grandes problemas, mas 

acredita que são contornáveis, pois muitas vezes com uma boa justificativa técnica, 

o fator político passa a não ser o balizador. Avalia que a grande questão está nos 

recursos humanos, com perfil técnico, mais qualificados, com conhecimentos e 
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experiências que propiciem essa mudança cultural e organizacional, tanto para os 

técnicos quanto para a alta gestão, o que ainda não é a realidade do Estado. 

Ressalta quanto aos gestores, uma questão é ter gestores técnicos, não 

somente políticos, havendo na realidade a necessidade que haja um 

balanceamento, ou seja, o gestor é político mas também tem que ser técnico 

também, para melhor compreensão e atuação na área da sua pasta. 

Segundo o entrevistado ENT07, existiram dificuldades das mais diversas 

ordens, dentre eles, um apoio frágil por parte de alguns secretários, o que 

ocasionava grande repercussão na secretaria, aumentando ainda mais a resistência 

às mudanças e o grau de desafio cultural para a implementação dos escritórios 

setoriais, dificuldade esta enfrentada pelo escritório central. 

Observou-se também questões de natureza política, perfil inadequado dos 

profissionais para participar da gestão e dos escritórios de projetos, em função da 

falta de conhecimentos e experiência, sendo outro ponto que gera grande 

dificuldade. 

Atribui-se ao fato de alguns secretários prestarem frágil apoio, ao fato do não 

entendimento dos benefícios da gestão de projetos que é papel do escritório, o que 

não possibilitou a apropriação de forma adequada e a percepção dos resultados 

ficou aquém do esperado. 

Avalia que o problema mais forte e presente foi o cultural e o desafio para a 

implementação das mudanças.  

Destaca que apesar de todos os problemas, evidenciaram-se melhorias, em 

função da necessidade de mostrar, de forma prática, que o trabalho permite uma 

maior integração das áreas, facilitando a resolução dos problemas, mostrando que 

essa mudança é institucional e traz benefícios para o Estado. 

De acordo com o entrevistado ENT08, o grande problema é o desafio cultural, 

representado pela resistência dos envolvidos às mudanças, e que tem havido 

perceptível melhoria, quando se consegue demonstrar os benefícios que se obtêm 

com a implantação das novas metodologias. 
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Avalia que o desafio cultural, ainda se apresenta como grande obstáculo, 

apesar dos grandes avanços, pois alguns acreditam que essa cultura de gestão 

representa apenas mais controles, denotando um não entendimento dos benefícios 

dessa mudança de cultura. 

O entrevistado ENT09 entende que o principal obstáculo na sua visão é a 

cultura, diretamente relacionada às pessoas, ressaltando que não existia a cultura 

de monitorar projetos, já decorrente da não existência da gestão de projetos, pois se 

não existe a gestão não pode haver o controle, que é exercido por meio do 

monitoramento, não possibilitando a garantia de algumas restrições iniciais, como 

prazo, custo, dentre outras. Observa que houve com o processo de implantação da 

cultura de projetos, a quebra de um paradigma. 

Ressalta que em algumas secretarias, o apoio dos secretários mostrou-se 

enfraquecido, em virtude de motivos políticos ou pelo fato de que eles não 

entendiam e não viam os benefícios que poderiam ser proporcionados por essa 

mudança. 

Observa que foram enfrentados problemas de várias ordens nesse processo 

de implantação, como a falta de cultura das secretarias, a falta de apoio dos 

secretários e a dificuldade na obtenção de informações, dentre outras. 

Destaca que o maior problema é a questão da cultura da gestão de projetos, 

que não existia no Estado do Ceará, mas coloca como dificuldade também, o fato de 

alguns funcionários da Seplag entenderem que o monitoramento executado pela 

CPLOG, não seja uma atribuição sua, mas das setoriais. 

No seu entendimento, o monitoramento é uma atribuição da Seplag, pois ela 

faz o controle do planejamento e orçamento do governo, pois ressalta que existe 

uma discussão interna de quem deve realizar o papel de monitoramento, não sendo 

atribuição sua a receita, por isso, deve exercer o monitoramento, em função de um 

horizonte mais amplo, com limitações federais como a LRF, ou diminuições de 

receita, como se verificou em 2012 com a isenção do IPI, que tem impacto negativo 

nas receitas do Estado do Ceará. 
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Fundamenta de forma mais aprofundada, que o PPA de todo o governo, é 

executado através dos programas, representados pelas secretarias, que por sua vez 

tem sua execução, através de projetos, e em virtude da cobrança do TCE cobrar a 

execução dos projetos anualmente, destaca que tem que monitorar, pois é a forma 

que permite o controle da execução no nível estratégico e também tático, embora 

claro, haja o acompanhamento nas setoriais, respondendo pelo controle físico-

financeiro, atendendo também ao nível operacional. 

O entrevistado ENT10 observa que é a cultura do setor público num nível bem 

elevado, representado pela resistência à mudança, a algo novo, o maior obstáculo, 

mas tem-se reduzido gradativamente. Cita como outra dificuldade, a inexistência de 

uma cultura de gestão de projetos caracterizada pela falta de métodos de gestão de 

projetos. 

Cita como um obstáculo, a dificuldade na articulação para resolução dos 

problemas de grande complexidade, coletados durante o monitoramento, a serem 

revolvidos pelos demais secretários ou pela Casa Civil, o que tem gerado certo 

descrédito em função das expectativas com relação à resolução dos mesmos. Mas 

ressalta que a maioria das secretarias identificam a Seplag como parceira das 

demais na resolução de problemas de menor complexidade, dentro da sua alçada 

de atuação. 

Entende que a falta de pessoas com perfil adequado tanto para realizar a 

gestão quanto para a participação nos escritórios setoriais é outro fator que 

contribua de forma negativa para a evolução desse processo. 

4.5.1 SINOPSE DOS OBSTÁCULOS  

Observa-se na fala dos dez entrevistados, que existe uma falta de cultura de 

gestão de projetos, o que gera impactos negativos na gestão dos mesmos, pois 

segundo o PMI (2009a), a cultura organizacional na gestão de projetos atua como 

suporte para a gestão de portfólios e é imprescindível para o seu sucesso, e 

segundo Hobbs e Aubry (2010), uma organização que valoriza e investe na gestão 

de projetos, cria uma cultura que a suporta e valoriza, aumentando sua maturidade 
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na gestão de projetos e tem maior probabilidade de estabelecer um escritório de alto 

desempenho. 

Não somente isso, mas a ausência desta cultura, implica que os projetos 

estão mais propensos ao fracasso em decorrência de forças externas que interfiram 

no seu funcionamento decorrente do não acompanhamento permanente por um 

escritório de projetos (DUBKE; COELHO JR.; NASCIMENTO, 2010). 

As falas dos dez respondentes demonstram que os maiores problemas 

enfrentados, foram relacionados à cultura e comportamento, depois vindo em 

segundo lugar, processos e metodologias, o que denota os resultados encontrados 

por Bourdichon e Darli (2007). 

Os líderes na difícil tarefa de um gerenciamento bem sucedido de seus 

portfólios para a consecução dos benefícios determinados no planejamento 

estratégico devem tomar decisões de forma holística e com perspectivas de maior 

amplitude, para o alcance das metas estratégicas para a organização, sob a 

perspectiva do portfólio de projetos (MANAS, 2008), o que fica comprometido com a 

ausência dessa cultura de gestão de projetos, conforme constatado. 

Da mesma forma, a execução das estratégias deliberada e emergente 

(HERRERO, 2005) fica comprometida com a ausência dessa cultura de gestão de 

projetos, implicando numa menor probabilidade de uma gestão bem sucedida 

(HOBBS; AUBRY, 2010). 

Observa-se que o contexto do governo do Estado, com vários obstáculos para 

uma consecução dos seus objetivos, desencadeia a necessidade da implantação de 

uma inovação organizacional como sendo parte de uma reconfiguração 

organizacional mais ampla com o objetivo de melhorar a performance organizacional 

(HOBBS; AUBRY; THUILLIER, 2008), e a implantação da cultura de gestão de 

projetos representada por todo esse processo representa essa inovação 

organizacional dentro de um contexto mais amplo de reestruturação organizacional 

da área administrativa do Estado do Ceará. 

A adoção de uma reorganização da estrutura organizacional do Estado do 

Ceará, denota uma necessidade de agilizar as funções de planejamento, 
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organização, liderança, controle e coordenação, o que caracteriza a adoção de uma 

Administração Pública Gerencial (GIACOMO, 2005), tendo uma utilização das 

práticas gerenciais com ênfase na eficácia, tendo como maior obstáculo à essa nova 

reconfiguração organizacional, o desafio cultural, que aos poucos tem sido vencido. 

Essa mudança indica um processo de melhoria na governança corporativa no 

setor público, proporcionando mais transparência e melhoria do alcance dos 

resultados (CRAWFORD; HELM, 2009), mas para isso tem que vencer seu maior 

obstáculo que é a resistência à implantação de uma cultura de gestão de projetos. 

 Vários fatores citados como barreiras são de ordem psicológica, e eles tem 

que ser tratados com a devida importância, conforme as conclusões de Clarke e 

Howell (2009), ao afirmarem que o “lado humano” tem um papel crítico para o 

sucesso dos projetos, ou seja, é necessário uma atenção maior sob o aspecto 

gerencial para o tratamento das causas emocionais envolvidas na gestão de 

projetos. 

Observa-se que foi citado a utilização de diferentes estratégias para atingir o 

sucesso na implementação e atuação dos escritórios, buscando superar os 

obstáculos, o que denota o pensamento de Cooke-Davies e Crawford (2012), que 

ressaltam a importância da competência central ou capacidade dinâmica de uma 

organização, em diferentes contextos. 

Observou-se que foi citado a questão da dificuldade na articulação e 

resolução dos problemas de grande complexidade, que são coletados no 

monitoramento dos projetos estratégicos, os quais são os grandes empreendimentos 

do Estado do Ceará, denotando o pensamento com relação aos projetos complexos 

de Cooke-Davies et al. (2011). 

Outros problemas verificados foram, a falta de conhecimento e experiência 

dos participantes e gestores de projetos com relação à gestão dos mesmos, assim 

como a multiplicidade dos ambientes (estrutura organizacional, formas de avaliação 

e controle, influências políticas), pois o setor público, via de regra, é baseado em 

modelo hierarquizado e vertical, e a gestão de projetos demanda estruturas 

horizontais e mais flexíveis, onde tudo isso apenas corrobora o que foi constatado 

por Grego et al. (2009). 
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A busca por melhores resultados, através da implementação de uma cultura 

de gestão de projetos por meio de escritórios de projetos, com o objetivo de obter 

um melhor alcance da GPR no Estado do Ceará, numa estrutura semelhante à 

proposta por Crawford (2011), mas com adaptações à estrutura e necessidades do 

setor público, tem procurado vencer os seus maiores desafios, que são os valores 

comportamentais (comportamento e cultura) e a organização (processos e 

metodologia) (BOURDICHON; DARLI, 2007). 

No entanto, além da cultura de gestão de projetos conforme destacado por 

Furtado, Fortunato e Teixeira (2011), observam-se problemas de outra natureza, 

como estrutura organizacional (DINSMORE; CAVALIERI, 2007), maturidade 

organizacional na gestão de projetos (KERZNER, 2001; PMI, 2008; PRADO, 2012), 

aspectos psicológicos (CLARK; HOWELL; 2009) e fatores políticos (GREGO et al., 

2009), sendo todos citados de forma implícita ou explícita pelos dez entrevistados. 

4.6  RESULTADOS E PERCEPÇÕES DOS GESTORES SOBRE A A TUAÇÃO 

DOS ESCRITÓRIOS DE PROJETOS  

Neste tópico será realizada uma análise dos resultados e das percepções que 

os gestores têm dos benefícios obtidos, decorrentes da atuação dos escritórios de 

projetos de projetos, no setor público do Estado do Ceará. 

O entrevistado ENT01 observa que o apoio para a implantação de uma 

cultura de gestão de projetos no governo e o seu incentivo para uma melhoria 

contínua, depende muito do perfil do secretário, enquanto gestor maior, mas esse 

apoio, também está relacionado à natureza de trabalho desenvolvido pela setorial, 

observando que as pastas que têm um perfil mais técnico, tem maior facilidade na 

execução dos projetos, enquanto as de natureza social, apresentam mais 

dificuldades para a apropriação dessa cultura. 

 Cita que há secretarias em que o secretário entende a importância, 

disponibiliza e valoriza a equipe para realizar a implantação e atuação, mas em 

outras secretarias não há um grande apoio. 
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Analisa que houve uma melhoria dos resultados do portfólio de projetos em 

alguns aspectos, mas considera que com relação à uma análise de custo e prazo do 

portfólio de projetos, ainda não é possível essa avaliação. 

Destaca que houve o início de uma mudança de cultura, avaliando como um 

resultado positivo, assim como o aumento do comprometimento com os resultados e 

objetivos dos projetos, constatado em diagnóstico realizado, e uma melhor qualidade 

da informação para tomada de decisão. 

Também foram realizadas padronizações de metodologias e processos, o que 

considera um ganho, mas ressalta que, essas metodologias ainda podem ser melhor 

utilizadas. E por fim, ressalta que outro resultado importante é a grande quantidade 

de profissionais que foram capacitados na área de gestão de projetos, propiciando 

uma melhoria visível no planejamento dos projetos, decorrente também do 

desenvolvimento das metodologias. 

Observa que o monitoramento também é algo a ser destacado, pois contribuiu 

para uma melhoria no planejamento e entende que foram muitos os ganhos.   

Avalia que atualmente existe uma disseminação da cultura de gestão de 

projetos, em que as capacitações realizadas têm um grande papel, pois atingiram 

um grande quantitativo de pessoas e equipes de projetos, possibilitando um 

conhecimento básico da área de projetos dentro do Estado, principalmente com 

relação à disseminação dessa “linguagem de gerenciamento de projetos”. 

Destaca que no início houve uma grande procura pelas capacitações e a 

demanda era maior que a oferta, demonstrando interesse por parte das pessoas em 

função da necessidade da utilização em função de possível cobrança, o que permitiu 

a difusão do conhecimento em gestão de projetos, conforme já relatado. 

Ressalta que hoje estão desenvolvidas metodologias adaptadas às 

necessidades e fluxos do Estado, adequadas ao setor público e às habituais práticas 

de trabalho das demais áreas, o que possibilita uma melhor articulação, decorrente 

da definição do fluxo dos projetos do Estado. 

Avalia que o grande desafio está na aplicação e utilização das metodologias 

de gestão de projetos e na continuidade dos processos dentro do Estado, pois com 
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a mudança de governantes, as diretrizes podem ser modificadas. E a expectativa 

que existe é que o Estado continue apoiando esse processo de gestão de projetos, 

para que haja uma consolidação e propicie um aumento do nível de maturidade dos 

escritórios de projetos, deixando de ser uma política de governo para se tornar uma 

política de Estado. 

De acordo com o entrevistado ENT02, o apoio dos principais gestores para a 

implantação de uma cultura de projetos é parcial, embora que de forma antagônica 

desejem os benefícios propiciados por uma gestão de projetos, alguns não têm 

apoiado de forma incondicional esse processo de mudança de cultura e o incentivo 

contínuo para uma evolução desse processo transcorre de forma similar ao 

posicionamento anterior, ou seja, é parcial. 

Ressalta que um resultado importante foi o início do processo de mudança de 

cultura, disseminando e incorporando dentro do Estado, essa linguagem de gestão e 

o conhecimento das práticas de gestão de projetos com relação à ação prática do 

escritório central e dos escritórios setoriais. 

Observa que outro resultado de grande importância foi a aproximação da 

Seplag com as setoriais, proporcionada por esse processo de reestruturação da rede 

de planejamento e da implementação dos escritórios, o que permitiu um 

interrelacionamento maior entre os servidores, sendo de grande importância para 

todos os processos envolvidos, inclusive melhorando o canal de comunicação entre 

as secretarias, assim como também possibilitando um conhecimento mais profundo 

da política de cada secretaria. 

Outros resultados foram: uma análise mais criteriosa de informações e 

documentos recebidos das setoriais, conhecimento mais detalhado dos projetos e a 

melhoria inclusive do acompanhamento dos projetos, que já era realizado. 

Observa que algumas setoriais têm um desempenho baixo, que no seu 

entendimento estaria associado a uma falta de apoio para a implantação da cultura 

de gestão e também devido à ausência ou planejamento inadequado, ações essas 

com reflexo negativo observado, inclusive, nas reuniões com o governador. 
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Avalia de forma positiva o processo, mas entende que ainda existe um longo 

caminho a ser percorrido. Analisa que para a continuidade desse processo, é 

necessário uma reestruturação da Seplag, alocando uma equipe com foco na gestão 

de projetos, pois existe a necessidade de realização de outras atividades, com 

prazos inclusive definidos em lei, concluindo que vê a necessidade da designação 

de uma equipe com essa atribuição de dedicação exclusiva. 

O entrevistado ENT03 destaca que em algumas secretarias é mais rápido o 

processo de implantação de uma cultura de projetos e de convencimento das 

pessoas, por terem uma visão melhor da importância de se aplicar técnicas de 

gerenciamento de projetos e da realização do monitoramento, mas em outras é mais 

difícil. Analisa que isso ocorre em virtude do perfil da área de atuação de algumas 

setoriais, observando que esse processo é decorrente também do apoio da alta 

gestão, que se mostra diferenciado nas secretarias, tendo forte apoio em algumas e 

apoio frágil noutras setoriais. 

Ressalta que é visível a diferença de desempenho entre as setoriais em que 

há maior participação do secretário no processo, inclusive melhorando o seu 

desempenho nas reuniões de avaliação com o governador, tendo mais informações, 

mais subsídio para a tomada de decisões, e que os resultados dos projetos têm uma 

melhora no cumprimento dos prazos, com a observância do escopo definido em 

cada projeto, inclusive na própria elaboração deles com observância das 

metodologias de gestão, o que ajuda a evitar os riscos durante a execução, além 

das informações do monitoramento, para tratamento das ameaças e dos riscos de 

forma tempestiva. 

Logo, observa-se que quando há o apoio da alta gestão, é visível um 

desempenho melhor dos projetos, inclusive a tomada de decisões ou intervenções 

para resolver alguma dificuldade, tem maior celeridade, proporcionando uma 

tempestividade na resolução dos problemas, em decorrência de uma comunicação 

mais eficiente, principalmente no nível da alta gestão, o que se reflete nos resultados 

de uma forma geral. 

Destaca que há uma percepção de que tem sido incentivada uma melhoria, 

que as próprias equipes internas das setoriais têm-se organizado melhor, tanto para 
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melhorar o planejamento quanto também na execução dos projetos, para o alcance 

dos resultados, demonstrando que há um maior entendimento da importância desse 

processo. 

Mesmo com as dificuldades internas, há uma estruturação melhor com esse 

objetivo. Quando há um maior apoio da alta gestão, observa-se que é mais visível 

esse incentivo, contudo, mesmo nas secretarias onde há um apoio frágil, observa-se 

um esforço das equipes técnicas na aplicação das metodologias para atender 

melhor às demandas apresentadas pela gestão. 

Ressalta inclusive que nas equipes envolvidas com esse trabalho, as pessoas 

que estão participando de forma mais efetiva, têm aplicado essas metodologias, e 

observa-se que há uma otimização dos seus trabalhos, gerando melhores 

resultados. 

Observa que há uma melhoria em alguns aspectos, mas ressalta que trata-se 

de uma percepção, sendo necessário na sua visão, um estudo para avaliar, mesmo 

que nesse curto espaço de tempo, o antes e o depois, considerando um intervalo 

curto para mudança de indicadores, e cita que não há um estudo específico com 

relação a esse aspecto. 

Destaca que percebe-se uma melhora da execução dos projetos e do alcance 

dos objetivos, contando com o esforço das equipes para implementar as 

metodologias e a tomada de decisões em tempo hábil, que contribuam de forma 

positiva para os resultados. Ressaltando que a melhoria de resultados seria mais 

visível nas setoriais em que há uma aplicação mais efetiva das metodologias de 

gestão de projetos. Inclusive analisa que indicadores relacionados a projetos que 

são monitorados, visualiza-se que há uma melhoria desses indicadores. 

Faz uma avaliação do antes e do atual, como tendo sido positivo o resultado 

desse processo de implantação de uma cultura de gestão de projetos, com maior 

dinamismo, com um esforço maior das equipes em realizar o monitoramento e 

controle dos projetos, inclusive com um melhor planejamento, tendo um 

acompanhamento mais qualitativo, pois anteriormente havia um foco no quantitativo, 

havendo uma melhoria da qualidade das informações obtidas durante a execução 

dos projetos, mas percebe que há uma melhora em ambos os aspectos, ou seja, 
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qualitativo e quantitativo, destacando que essa percepção refere-se as setoriais que 

tem uma participação mais efetiva nesse processo de mudança. 

Para o entrevistado ENT04, o apoio ao processo de implementação de uma 

cultura de gestão de projetos é variável, mas observa que há determinadas 

secretarias onde o secretário e a equipe interna tem apoiado de forma relevante, 

existindo um estreito relacionamento entre o gabinete do secretário e o escritório 

setorial, havendo inclusive a participação da equipe responsável pelo monitoramento 

nas reuniões de avaliação para subsidiar melhor o secretário quanto à execução dos 

projetos. 

Destaca como resultado, que os projetos têm uma fragmentação menor 

quando comparados ao período anterior, observando que houve uma melhoria na 

participação dos secretários, decorrente das informações do trabalho realizado pelos 

escritórios de projetos, quando há o apoio devido da alta gestão. 

Destaca que desde o início tem havido um incentivo para a implementação 

desse processo, mas ressalta a falta de uma cobrança ou apoio mais contínuo, pois 

o trabalho dos escritórios, tanto o central, é por vezes deficiente, em função de 

outras atividades que os funcionários tem que exercer, por determinação dos seus 

coordenadores ou por determinação legal, pois as equipes envolvidas nesse 

processo têm um quantitativo reduzido, além da falta de atribuição da devida 

importância a esse trabalho. Avalia que poderia ter havido um avanço maior se 

essas questões tivessem sido tratadas. 

Analisa como resultado do trabalho dos escritórios de projetos, o seguinte: há 

um conhecimento mais profundo da Seplag em relação às demais secretarias e dos 

projetos; uma disseminação do conhecimento sobre a gestão de projetos, 

proporcionada pelas capacitações realizadas; uma maior aproximação com as 

setoriais e uma melhoria do processo de comunicação na execução dos projetos; 

uma melhoria do planejamento nos seus instrumentos de planejamento (PPA, LOA, 

orçamento), através de uma melhor articulação entre as áreas e as secretarias; 

melhoria na qualidade do planejamento dos projetos, possibilitando um melhor 

entendimento do escopo e dos objetivos dos projetos; a implantação do Mapp 

gestão no final de 2010 que leva em consideração o projeto de forma global, 
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analisando inclusive a viabilidade do projeto, pois abrange o equipamento social 

decorrente do projeto, incluindo recursos humanos e manutenção; e a melhoria do 

assessoramento da alta gestão com o subsídio de informações para o processo de 

tomada de decisão. 

Avalia quanto aos resultados, que houve uma melhoria quanto a execução 

financeira dos projetos, na redução do tempo de atraso, pois as obras tinham muitos 

atrasos, inclusive houve a retomada de obras paralisadas. Observa que com a nova 

cultura, existe uma postura proativa para buscar a solução dos problemas que 

impactam de forma negativa nos projetos e o seu tratamento efetivo. 

Analisa de forma positiva todo o processo e que houve um progresso, mas 

que decorrente desse processo de implantação de uma cultura, ainda há um ciclo 

evolutivo a ser percorrido. 

Ressalta que antes dessa mudança havia uma falta de padronização dos 

processos, que resultava em muitos problemas, tendo essa dificuldade sido 

solucionada com o desenvolvimento das metodologias de gestão e da 

reestruturação da rede de planejamento, sendo empreendidos esforços para realizar 

um melhor acompanhamento do orçamento e da execução dos projetos, obstáculo 

esse resolvido através da criação do sistema WebMapp, tornando mais fácil o 

entendimento e a atividade de controle dos projetos. 

O entrevistado ENT05 observa que de forma abrangente dentro do Estado, no 

alto escalão do governo, faltou uma maior divulgação desse processo de 

implantação de uma cultura de projetos, resultando num menor nível de aceitação, 

onde se verifica que há um apoio mais forte por parte de algumas setoriais e outras 

menos, destacando que alguns secretários têm uma visão mais gerencial decorrente 

da sua formação profissional e entendem a importância deste trabalho, enquanto 

outros não, sendo mais resistentes à mudança, observando no geral, que os 

cenários são diferentes nas várias secretarias, mas que apesar de todos os 

obstáculos, de uma forma geral conseguiu-se alcançar boa parte dos objetivos 

pretendidos. 

Destaca como um dos resultados de todo o trabalho, uma participação dos 

secretários nas reuniões de avaliação com o governador, com mais desenvoltura, 
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demonstrando maior conhecimento e controle dos projetos da sua pasta, com uma 

melhor qualidade nas informações e maior nível do seu detalhamento, como reflexo 

do trabalho dos escritórios de projetos, principalmente em relação às secretarias 

onde esse trabalho está mais consolidado, com maior nível de maturidade no 

processo, sendo essa uma visão de quem participa das reuniões e relata com 

relação a esse fato: - “Existe uma percepção de que os secretários conseguem 

responder muito melhor os questionamentos que são feitos nessas reuniões”. 

Analisa de modo positivo os resultados e que há um sentimento de melhoria, 

principalmente entre os gerentes de projetos que têm maior apoio da alta gestão nas 

setoriais. 

Avalia de forma positiva todo o trabalho, pois durante o processo de 

maturação, houve crescimento inclusive dos participantes da Seplag, enquanto 

multiplicadores e difusores das metodologias, havendo grande aprendizado, que 

pelo fato de conduzirem esse processo, atuando como secretaria meio no auxílio às 

demais secretarias e realizando o planejamento corporativo do Estado, possibilitou a 

experimentação de várias realidades e dificuldades in loco, possibilitando atuar 

melhor, inclusive para ajudar na solução desses problemas. 

Analisa de maneira positiva, em todos os sentidos, embora na sua visão não 

tenha como quantificar em termos de projetos, o ganho que se teve no cumprimento 

de prazos e economia de recursos, destacando uma melhora geral, tanto da Seplag 

enquanto escritório central e setorial, quanto dos escritórios setoriais, observando 

que houve um salto em relação ao conhecimento em gestão de projetos. 

Considera que é um trabalho que conseguiu ultrapassar a fase crítica, mas 

que necessita ser aperfeiçoado, melhorado, buscando um maior nível de maturidade 

e principalmente a continuidade desse processo. 

De acordo com o entrevistado ENT06, no início do processo de implantação 

da cultura de gestão de projetos, houve um grande apoio da alta gestão do governo 

do Estado, e considera que hoje esse apoio tem um grau moderado, mas ressalta 

que a principal dificuldade enfrentada é quanto ao apoio das secretarias finalísticas, 

aonde de fato os projetos são executados em sua grande maioria. 
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Acredita que o fato da alta gestão do Estado não estar prestando um apoio 

mais forte em função de uma falta de efetividade operacional, atribuindo ao fato dos 

secretários no papel de gestores, em muitos casos, não entenderem o processo e 

não atuarem de forma mais efetiva, para obtenção dos benefícios esperados. 

Analisa que o governador exerce uma forte pressão sobre o secretariado, 

cobrando qualificação das gestões finalísticas durante as reuniões do Mapp, de 

melhores resultados na execução dos projetos de cada setorial, melhor qualidade 

das obras, uma maior atenção ao que está sendo executado e como está sendo 

gasto o dinheiro público. 

Observa que há uma forte preocupação do governador sobre o andamento 

dos projetos e como é utilizado o dinheiro público, cobrando maior profissionalismo 

dos seus secretários nas reuniões que realiza. 

Destaca que há secretários com um perfil mais técnico, enquanto outros não, 

e isso também está relacionado ao fato de darem um maior ou menor apoio nas 

setoriais, destacando que aqueles com maior perfil técnico tem uma preocupação 

não somente com os resultados, mas também com os processos, compreendendo a 

complexidade envolvida e auxiliando nos ajustes que devem ser feitos, 

providenciando apoio através do aumento quantitativo das pessoas envolvidas, 

readequando a estrutura organizacional para melhorar o fluxo do trabalho, 

respaldando a mudança dos processos internos, ou seja, a execução desse conjunto 

de fatores. Inclusive, verifica-se que esses gestores vão além, incentivando a 

continuidade desse processo. 

De forma diferente, aqueles que não têm um perfil técnico, têm uma 

preocupação maior com os resultados, não visualizando e entendendo de forma 

mais abrangente, que para o alcance dos resultados, rotinas e processos têm que 

ser adequados para possibilitar melhores resultados. Com relação aos gestores com 

esse perfil, não há um comprometimento deles com a melhoria contínua desse 

processo. 

Avalia que a mudança de uma cultura é um processo lento, que envolve uma 

grande mudança de cultura de todo o Estado, envolvendo secretarias com as mais 

variadas atividades, e que tem sido realizado um trabalho, procurando nivelar todas 
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as setoriais, entendendo que hoje a principal necessidade, é ser mais célere e 

efetivo nessas mudanças. 

Observa como resultado positivo, a mudança estar acontecendo nas 

secretarias, seja de forma mais lenta ou mais rápida, e o fato das setoriais darem 

uma maior atenção em relação à gestão de projetos, com maior preocupação por 

parte dos técnicos em se capacitar e adequar-se ao novo contexto, independente da 

celeridade da mudança. 

Avalia que há uma melhoria qualitativa das informações, permitindo tratar de 

forma tempestiva os problemas, pois antes se verificavam muitos entraves nos 

projetos, e que essa mudança permitiu uma maior celeridade na execução dos 

projetos, tornando o Estado mais efetivo nas suas ações. 

Entende que tanto o Estado quanto a sociedade de uma forma macro, têm 

entendido e percebido a importância da gestão de projetos e que a sociedade tem 

cobrado melhores resultados, havendo uma resposta efetiva do Estado, mas 

ressalta que existem muitos obstáculos de ordem técnica, legal, burocrática e 

demais, que necessitam ser tratados para uma gestão mais eficaz dos projetos. 

Observa que grandes programas, tanto do Estado quanto da União, estão 

com uma baixa execução e ressalta que várias mudanças no serviço público 

precisam ser implementadas, para permitir uma maior efetividade dos projetos, mas 

ressalta que a gestão de projetos é imprescindível para a realização de uma gestão 

mais eficaz. 

Acredita que pelo fato do Estado ser uma organização complexa, que as 

mudanças necessitarão de um prazo maior para alcançar os resultados, que o 

governo e a sociedade esperam. 

Avalia todo o processo de forma positiva, e que hoje existe uma disseminação 

do conhecimento sobre gestão de projetos, que várias mudanças ocorreram que os 

processos estão acontecendo, mas que as mudanças poderiam ser mais céleres, 

podendo ter havido maior avanço, o que poderia ter sido obtido, como um maior 

apoio e entendimento de todos os escalões da alta gestão de todo o Estado, onde 
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um quadro de profissionais com maior perfil técnico teria possibilitado resultados 

mais visíveis. 

Finaliza ressaltando que uma dificuldade do setor público é o apoio que tem 

que ser renovado a cada quatro anos, referindo-se ao período em que o governante 

fica no poder, quando eleito. 

O entrevistado ENT07 observa que o apoio de uma forma efetiva ocorre em 

apenas algumas secretarias. Ressalta que a implantação da cultura de gestão de 

projetos poderia ter tido um maior avanço nas secretarias, mas há setoriais em que 

se verifica um apoio frágil por parte da alta gestão, tornando os resultados aquém do 

esperado. 

Observa que o resultado mais visível desse processo está relacionado a um 

maior grau de informações sobre os projetos, com informações com um nível maior 

de qualidade e consistência, com maior nível de rastreabilidade e responsabilização, 

em decorrência desse controle aperfeiçoado, caracterizando uma melhor 

governança corporativa, havendo uma percepção evidente de grande melhoria. 

No trecho 12, o entrevistado conclui sobre essa evidente melhoria. 

12. A gente começa a perceber que isso melhorou muito. Era, não vou dizer 

o caos, mas era quase. 

Observa que na sua percepção, quanto aos prazos dos projetos, se verifica 

uma melhoria dos resultados, uma melhor apropriação das informações pelos 

responsáveis, resultando numa melhoria da comunicação entre as áreas, o que tem 

ajudado na solução proativa dos problemas e acredita que todos esses avanços são 

decorrentes dessa mudança. 

Quanto aos custos, acredita que não houve grande melhoria, pois entende 

que ainda não há uma avaliação dos riscos de forma adequada, destacando que 

ainda existe a necessidade de uma grande transformação nessa área. 

Avalia de forma positiva e abrangente, o resultado da aplicação de todo esse 

processo de mudança. Ressalta que já há ganhos facilmente perceptíveis, como 

uma melhor organização do portfólio de projetos, melhoria do prazo de execução 
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com redução dos atrasos, a percepção da secretaria da necessidade de capacitar 

em gestão de projetos para a obtenção de um gerenciamento mais eficaz dos seus 

projetos e da necessidade de controles mais efetivos, pois a maioria dos problemas 

é decorrente da falta dessa gestão específica. 

Considera que esse processo de forma global é o início de uma mudança 

cultural, observando que há uma percepção por parte de quem não apoia, da 

ocorrência de melhorias nas áreas onde há maior apoio e implantação da cultura de 

gestão de projetos, o que fortalece o processo e ajuda a vencer essa barreira da 

falta de apoio, assim como também há uma forte cobrança por parte do governador, 

por um maior controle e conhecimentos dos secretários dos seus respectivos 

projetos. 

O entrevistado ENT08 observa que de acordo com as suas experiências, 

tanto o alto escalão do governo do Estado quanto da secretaria em que participa do 

monitoramento, dão grande apoio à implantação da cultura da gestão de projetos.  

Ressalta que o secretário da pasta em que atua entende os benefícios e 

utiliza de forma intensiva as informações e o maior controle da execução dos 

projetos, proporcionado pelo escritório de monitoramento da setorial.  

Destaca que há também por parte da alta gestão da setorial, um incentivo à 

melhoria contínua, inclusive mostrando a importância desse trabalho para os 

gerentes de projetos e cobrando a utilização das metodologias. 

Analisa de uma forma global que os escritórios de projetos têm gerado 

ganhos nos resultados dos mesmos, mas ressalta que o processo ainda necessita 

de avanços. 

 Avalia de forma muito positiva todo o processo, considerando que trouxe 

muitos benefícios, tanto para a setorial quanto para o governo do Estado, 

melhorando o desempenho dos projetos, assim como nos custos, por realizar um 

tratamento proativo para mitigação dos riscos, o que impede um aumento dos seus 

custos.  
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Destaca que apesar dos avanços, há ainda muitas melhorias a serem 

implementadas, principalmente pelo fato do desafio à mudança de cultura, pois 

apesar de todo o trabalho que tem sido realizado, ainda verifica-se muita resistência. 

Para o entrevistado ENT09, o apoio da alta gestão no processo de 

implantação de uma cultura de gestão de projetos no governo do Estado do Ceará é 

variável, pois na sua visão, alguns secretários entenderam melhor os benefícios que 

poderiam ser obtidos, enquanto, outros não, e isso é percebido de forma clara, pois 

alguns dão um forte apoio e em outros casos, esse apoio é fragilizado. Ressalta que 

no seu entendimento, desde 2009 até o momento houve um avanço visível. 

Quanto ao incentivo da melhoria contínua, ocorre na mesma proporção do 

apoio para a implantação. Acredita que os secretários que entendem o papel de 

assessoria do escritório de projetos como um processo importante, e utilizam as 

informações por ele disponibilizadas, decorre do entendimento dos benefícios e da 

apropriação do que ele pode propiciar, por isso apoiam também o aperfeiçoamento 

desse processo, diferente dos secretários que não têm esse entendimento. 

Ressalta que o papel do escritório de projetos é monitorar os principais 

projetos, dar suporte, disseminar a metodologia, capacitar, mas muitos secretários 

não fazem uso dessas informações, e isso fica claro nas reuniões de avaliação com 

o governador, com relação ao desempenho quanto ao domínio de conhecimento dos 

projetos por parte dos secretários. Isso explica o grau variável de apoio nas setoriais. 

Observa que essa falta de apoio em algumas secretarias é refletido no 

desempenho dos projetos da sua área, repercutindo inclusive na avaliação do 

governador, para aprovação de novos projetos daquela setorial, em função do seu 

baixo desempenho e prejudicando em última instância a sociedade na área de 

atuação daquela setorial. 

Na sua avaliação, o principal resultado de todo esse processo foi com relação 

à comunicação dentro do Estado, permitindo uma comunicação com tempestividade, 

em razão da implantação dos escritórios de projetos e das suas metodologias de 

gestão, possibilitando a informação sobre o andamento dos projetos, fluir de forma 

mais organizada, verificando-se a fluência das informações de maneira mais célere e 
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com maior nível de organização até a sua chegada nos níveis de decisão, 

permitindo dessa forma a tomada de decisões de forma tempestiva. 

Há uma maior rapidez no escalonamento dos problemas para sua resolução, 

desde os níveis inferiores até o nível maior do Estado, possibilitando a solução dos 

mesmos com mais celeridade e com um menor impacto para os projetos. Isso é 

decorrente da formulação de fluxos dos novos processos ou da reformulação de 

processos já existentes. 

Avalia que houve um ganho no desempenho dos projetos, inclusive isso ficou 

evidenciado em certo momento relacionado à gestão dos projetos, quando 

observou-se que, as setoriais em que o nível de execução era maior, referiam-se às 

secretarias em que os escritórios já haviam sido implantados. 

Analisa que a performance de desempenho dos projetos tem melhorado em 

virtude da melhoria de comunicação, com a resolução mais célere dos problemas, 

refletindo num tempo menor de execução dos projetos, estando mais próximas do 

prazo inicialmente planejado. 

Observa que hoje, o Estado está muito mais preparado para responder frente 

aos investimentos que foram feitos no governo atual, para gastar e utilizar de forma 

mais efetiva os recursos, tendo todo esse processo tornado o Estado mais maduro. 

Avalia de forma muito positiva o pós-implantação, e observa que as equipes 

estão mais preparadas e estão mais experientes, no que diz respeito a esse 

processo de forma geral no Estado. 

De acordo com o entrevistado ENT10, a implantação de uma cultura de 

gestão de projetos tem sido apoiada por algumas setoriais que identificaram a 

importância e a necessidade dessa unidade organizacional, o que foi evidenciado 

num diagnóstico que foi feito. Observa que isso também é perceptível nas reuniões 

de avaliação do Mapp com o governador, pois nas secretarias que têm o escritório 

de projetos estruturado e funcionando de forma efetiva na assessoria ao secretário, 

observa-se que o gestor da respectiva pasta tem um melhor desempenho. 

Essa desenvoltura na performance do gestor maior da pasta é observada pelo 

seu maior conhecimento e domínio do status atual dos projetos, na detecção de 
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problemas e ameaças e na sua resolução de forma mais tempestiva, refletindo numa 

melhoria da execução e num melhor diálogo, com mais credibilidade e confiança, 

perante o gestor mais do Estado. 

No trecho 13, observa-se um relato com respeito ao parágrafo anterior, 

durante uma reunião de avaliação, sobre um questionamento para saber se 

determinada setorial, já havia feito as mudanças de acordo com a reestruturação da 

rede estadual de planejamento. 

13. Teve uma determinada reunião, em que o governador observou a 

desenvoltura de determinado secretário e perguntou assim para o nosso 

secretário: “Esse aí está na rede?”, ou seja, coincidentemente estava. Ai 

o próprio governador sentiu a diferença. 

Observa-se também nessas reuniões, que aqueles secretários que não 

identificam como importante esse processo, são os que têm menor desenvoltura, 

sendo alvos de críticas, inclusive tendo dificuldades de conseguir aporte de recursos 

para a sua área. Isso é verificado nas setoriais em que o escritório não está 

devidamente implantado e formalizado, verificando-se essa diferença. 

No entanto, ressalta que esse apoio mais frágil, também ocorre por vezes por 

uma atuação deficiente do escritório de projetos, que atribui a falta de perfil dos 

profissionais que o compõem, para a realização de suas atividades com o 

desempenho esperado. 

Observa que o incentivo à melhoria contínua é um reflexo do apoio verificado, 

mas destaca que alguns secretários identificam esse processo como tão importante 

para a condução dos projetos, que deveria ser uma política de Estado e não de 

governo. 

Observa que um ponto importante a ser desmistificado, é que esse processo 

não é da Seplag, mas do Estado e a secretaria de planejamento é apenas uma 

condutora do processo. Isso reflete no entendimento de que o escritório de projetos 

é para atender uma demanda da secretaria e não da secretaria que realiza a direção 

desses trabalhos, no caso, a Seplag. Contudo, ressalta que todo esse processo 

ocorre dentro de um cenário complexo e diversificado. 
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Entende como resultado desse processo, a apropriação das informações por 

parte dos secretários que têm dado maior apoio, além de uma maior 

institucionalização da cultura de gestão de projetos nessas setoriais, uma melhor 

aceitação em relação aos escritórios por parte dos gerentes, como suporte para um 

melhor desempenho das suas funções na condução dos projetos, sendo esse um 

conjunto de resultados positivos já identificados. 

Destaca que há a percepção de melhoria da performance dos programas e do 

portfólio como um todo, em função do melhor desempenho dos projetos de uma 

forma geral, no entanto, ressalta que não existe um estudo com base em 

indicadores, para uma análise dos programas e do portfólio de forma mais 

direcionada. 

Avalia que há um considerável avanço, após a realização de diagnósticos que 

têm sido realizados durante todo o percurso desse processo de mudança, desde o 

seu inicio até o presente momento, demonstram ganhos referentes à melhoria da 

condução dos projetos e a absorção da cultura de gestão de projetos. Destaca que 

houve uma evolução em menor grau no planejamento governamental, pois 

considera que há uma necessidade de uma maior avanço nos instrumentos dessa 

área, no que se refere ao PPA e à LOA. 

Ressalta entretanto que as melhorias verificadas nos projetos têm impacto no 

PPA, pois os projetos são elementos constituintes do mesmo. 

Observa que, atualmente há uma melhor aceitação por parte dos gerentes de 

projetos, em função de todo esse trabalho que vem sendo desenvolvido, com uma 

reestruturação e a incorporação de uma cultura de gestão de projetos, implicando 

numa postura diferenciada dos gerentes que passaram, na sua maioria, a ter uma 

visão holística, preocupando-se com outros aspectos relacionados aos projetos 

como orçamento, desapropriação e demais fatores. 

Destaca que, com relação às secretarias também houve uma boa evolução 

em relação à apropriação e domínio dos secretários, com relação às informações 

dos seus projetos e do programa da sua pasta, havendo essa percepção intra-

secretarias e também pelo gestor maior do Estado. 
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4.6.1 SINOPSE DAS PERCEPÇÕES DOS GESTORES 

Decorrente da fala dos entrevistados, observa-se que há um apoio mais 

perceptível em algumas secretarias enquanto noutras verifica-se mais frágil, o que 

leva a resultados um pouco aquém do esperado, o que corrobora o pensamento de 

Hobbs e Aubry (2010) que afirmam que se a gestão de projetos é valorizada por 

uma organização, isso propicia uma maior maturidade nessa área e aumenta a 

probabilidade de melhores resultados advindos da atuação do PMO. 

Não obstante, analisa-se que o Estado de forma macro tem investido e 

acreditado que a mudança propiciada pela incorporação de uma cultura de gestão 

de projetos traz benefícios e resultados diretos para a consecução da sua política 

governamental, dentro de uma reconfiguração organizacional mais ampla, 

funcionando como resposta aos desafios que se apresentam, caracterizando uma 

importante mudança organizacional, para enfrentar um novo contexto (HOBBS; 

AUBRY; THUILLIER, 2008) e atender de forma melhor aos anseios da sociedade. 

Essa mudança da cultura organizacional, com a inserção de uma cultura de 

gestão de projetos, criação de metodologias de gestão, estruturação de escritórios 

de projetos, capacitação para melhorar a gestão de projetos, faz parte de um 

processo complexo de gestão de portfólios de projetos, conforme preconiza o PMI 

(2009a). 

Esse processo de forma ampla e geral tem proporcionado uma melhor gestão 

e monitoramento dos projetos, o que tem refletido numa melhor gestão do valor 

agregado, contribuindo para uma melhor definição do escopo dos projetos, uma 

redução dos atrasos, uma prevenção contra o aumento dos custos, o tratamento de 

forma proativa dos sinais de problemas de performance, permitindo dessa forma 

uma melhor comunicação do progresso dos objetivos aos interessados e a 

manutenção do foco do time no alcance do sucesso dos projetos, além de uma 

melhor performance geral dos projetos (SONG, 2010). 

Observa-se, que os resultados da implantação dessa cultura de gestão de 

projetos têm permitido ao governo do Estado do Ceará, um gerenciamento mais 

eficaz dos seus projetos, permitindo uma melhoria na capacidade de alcance dos 

resultados e tornando o processo mais transparente, ou seja, verifica-se um avanço 
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no setor público do Estado do Ceará na sua governança corporativa, conforme 

apregoado por Crawford e Helm (2009). 

De acordo com os entrevistados, a comunicação teve um grande avanço, 

permitindo uma melhor interação intra-governo na resolução tempestiva dos 

problemas que ora ocorrem nos projetos, possibilitando uma melhoria na 

consecução dos projetos e um maior alcance dos resultados da Gestão Pública por 

Resultados do governo do Estado do Ceará, como consequência da adoção de uma 

cultura de gestão de projetos, resultados esses também observados por Furtado, 

Fortunato e Teixeira (2011). 

Conclui-se que o Estado do Ceará, por meio de diagnósticos, tem avaliado o 

nível de aplicação dos seus processos organizacionais, desenvolvendo novas 

metodologias, modelos e processos, e propiciando à organização pública do Estado 

a utilização desses mecanismos para melhoria dos resultados e dos serviços 

públicos ofertados à sociedade, conforme defende Teixeira Filho (2010). 

Essa atuação do governo do Estado em buscar uma reestruturação da sua 

rede estadual de planejamento, com grande foco na implantação de uma cultura de 

gestão de projetos, da criação de escritórios de projetos e do desenvolvimento de 

metodologias de gestão de projetos ocorre conforme defende Crawford (2011). 

Verifica-se que tanto a falta de conhecimento e experiência na gerência de 

projetos, quanto a multiplicidade de ambientes foram constatadas nas falas dos 

entrevistados, conforme também observado por Grego et al. (2009). 

Mas infere-se que esse processo tem um horizonte mais amplo de atuação, 

através de uma gestão e monitoramento de projetos de forma mais profissional, com 

toda uma estrutura definida, metodologias implantadas e disseminadas, com foco 

inicial na gestão dos projetos, mas observa-se que já tem reflexos nos programas de 

governo e no seu portfólio, denotando as visões de sucesso observadas por 

Steinfort e Walker (2011). 

Para conclusão deste sub-tópico, observa-se que tem havido uma evolução 

desde o começo deste processo de mudança com a implantação de uma cultura de 

gerenciamento de projetos de forma macro e que antes não existia, além dos 
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diagnósticos que vêm sendo realizados e tudo isso têm propiciado a melhoria 

constante de todo esse processo (KERZNER, 2001; PMI, 2008; PRADO, 2012). 

4.6.2  ANÁLISE MACRO DOS RESULTADOS DOS ESCRITÓRIOS  DE 

PROJETOS NO SETOR PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ 

A análise deste subtópico refere-se ao período de 2007 a 2012. Esse intervalo 

temporal foi escolhido pelo motivo de ter sido a partir de 2007 que teve início uma 

ampla mudança organizacional na gestão pública estadual. 

O início desse processo de reestruturação da administração pública estadual 

teve início em 2007, quando o então e ainda atual governo assumiu. No primeiro ano 

de sua gestão houve uma redução dos investimentos e começou-se a traçar uma 

estratégia de governo para que pudesse haver um salto de gestão no setor público. 

A execução dessa estratégia teve início no segundo ano, quando os 

investimentos tiveram um grande crescimento que teve como startup a contratação 

da Fundação Getúlio Vargas, a qual iniciou todo esse processo, com uma gestão 

mais intensa e profissional dos maiores empreendimentos que tinham grande 

repercussão e impacto nos objetivos do plano de governo, com a finalidade maior de 

entregar à sociedade maiores benefícios convertidos em uma maior oferta de 

serviços e com melhor qualidade. 

A contratação da FGV em 2007 é considerada o embrião da implantação de 

uma cultura de projetos, que posteriormente teve como resultado o início oficial de 

uma estrutura profissional de gestão de projetos através do decreto que foi 

publicado em 2009, e que tornou oficial e deu início a um processo de 

institucionalização da gestão de projetos no Estado do Ceará. 

A tabela 1 permite visualizar o total dos investimentos em projetos, da receita 

e do serviço da dívida entre 2007 e 2012. Os investimentos tiveram um crescimento 

desde 2007 até o seu ápice em 2010, em 2011 houve um pequeno recuo e 2012, 

também diminui, explicado possivelmente pela redução da arrecadação, que ocorreu 

em virtude da redução do IPI pelo governo federal. 
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Nessa mesma tabela, pode-se observar que os investimentos em projetos 

têm sido elevados, com uma média de 2,545 bilhões no período de seis anos e um 

percentual médio em relação à arrecadação de 16,83% referente ao mesmo 

período. 

Tabela 1 – Total de investimentos em projetos, rece itas e serviço da 

dívida no período de 2007 a 2012 

Fonte: WebMapp (2012) e Balanço Geral do Estado (20 12) 

Em paralelo a esse trabalho desenvolvido pela FGV, foi realizado um 

diagnóstico em 2008 com o objetivo de se identificar deficiências na área de 

planejamento e no controle da execução orçamentária, que se divide no 

monitoramento de atividades de manutenção e atividades de expansão 

representadas pelos projetos. 

Concluiu-se a partir desse diagnóstico, que a rede estadual de planejamento 

teria que por passar por uma reestruturação e que faria parte de todo esse processo, 
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a implantação de uma cultura de gestão de projetos, representada pela implantação 

de EMPs, além do desenvolvimento de metodologias de gestão de projetos 

adaptadas às necessidades do setor público, em especial do Estado do Ceará. 

O Decreto nº 29.917, de 08 de outubro de 2009 definiu a reestruturação da 

rede, que tinha como objetivo melhorar o desempenho da gestão pública estadual e 

proporcionar uma estrutura gerencial mais eficiente para uma melhor consecução 

dos objetivos e metas estabelecidos na GPR.  

Dentro desse contexto amplo e geral, os escritórios de monitoramento seriam 

os grandes responsáveis por realizar uma gestão profissional dos projetos, 

fundamentada nas melhores práticas de gestão, possibilitando uma melhor 

performance na execução dos grandes empreendimentos do Estado, com um 

tratamento mais proativo dos problemas pela alta gestão e uma possível 

manutenção ou redução dos custos, em virtude de um acompanhamento e 

monitoramento mais efetivo, ou seja, uma gestão do valor agregado. 

Esse monitoramento e controle, caracterizado pela gestão de valor agregado 

é fundamental, pois permite fazer um controle físico-financeiro dos 

empreendimentos, assim como possibilita repostas tempestivas frente aos riscos e 

problemas que se manifestam, tendo como resultado uma maior eficácia na gestão 

dos projetos além de evitar possíveis aumentos de custos em decorrência de uma 

gestão mais eficaz durante a execução dos projetos, pois grandes retardos ou 

paralisações dos projetos decorrentes de um planejamento deficiente, via de regra, 

implicam em aumento de custos. 

A estratégia do Mapp, que realiza o monitoramento do governo, tem uma 

atuação de gestão e monitoramento mais intensiva nesses empreendimentos e por 

isso há essa necessidade de obter uma melhor visão desse conjunto, pois possuem 

forte relação com o alcance das metas estabelecidas. 

Os principais avanços aconteceram na área de projetos, com a implantação 

da cultura de gestão de projetos, implementação de escritórios, com uma estrutura 

definida e vinculada à estrutura organizacional do Estado, definição de metodologias 

de gestão de projetos e a sua disseminação. 
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Conclui-se que apesar dos atrasos verificados, os ganhos gerais resultantes 

de todo o processo de reestruturação geral da gestão pública tem propiciado uma 

percepção por parte dos gestores de que há uma redução dos atrasos, ou seja, isso 

já representa um ganho, além do maior controle sobre a execução dos projetos, pois 

antes não existia uma gestão profissional de projetos, e isso também implicava na 

maioria dos casos no aumento dos custos. 

Mas também fica evidente que houve avanços com relação aos atrasos ainda 

verificados, pois os gestores têm uma percepção da diminuição dos atrasos. 

Segundo os mesmos, anteriormente as obras muitas vezes tinham atrasos muitos 

maiores, o que encarecia o seu custo assim como não propiciava os benefícios de 

forma tempestiva para a sociedade, inclusive prejudicando-a. 

Esse controle na gestão de projetos não existia anteriormente da forma que 

hoje acontece, então não foi possível a coleta de dados da execução de projetos 

anteriormente a 2007, assim como a maioria dos controle referentes à execução dos 

projetos, como o Maap e a implantação da cultura de gestão de projetos, só vieram a 

partir de 2007. Incluídos nessa cultura, os escritórios de projetos, só ocorreram a 

partir de 2009 com a publicação do decreto. 

Ressalta-se que não foi possível fazer uma análise dos projetos de forma 

individual, pois o sistema WebMapp não tem o controle físico do planejado versus 

executado, o que não possibilita a verificação de atrasos, pois nem todos os projetos 

de todas as secretarias têm esse valor informado. 

Apesar dessa deficiência, observa-se que há o interesse de melhoria contínua 

fundamentado na reestruturação da organização pública e que se as deficiências 

evidenciadas forem tratadas, pode-se inferir que os atrasos diminuirão ou mesmo 

não ocorrerão atrasos, conforme citado pelos entrevistados, possibilitando de forma 

tácita um mecanismo que reduzirá o aumento dos custos e permitirá uma melhor 

qualidade na entrega conforme o planejado. 

Isso resultará em melhorias na gestão pública, com mais serviços ofertados e 

mais benefícios á sociedade, mas conforme foi observado é necessário que o apoio 

à essa atuação mais profissional na gestão e controle do setor público seja renovado 

e continuado, com a eleição dos novos governantes. 
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O resultado da atuação dos escritórios de projetos pode ser mensurado de 

forma indireta através da verificação dos resultados obtidos na gestão pública por 

resultados. 

4.6.3 GESTÃO PÚBLICA POR RESULTADOS  

O modelo de Gestão Pública por Resultados como instrumento de 

planejamento moderno e inovador, com atuação orientada para alcançar resultados 

definidos nas áreas governamentais do setor público, tem como objetivo principal a 

melhoria dos indicadores sociais e econômicos do Estado, o que consequentemente 

implica em melhorias das condições de vida da população. 

Mas para que ocorra a melhoria dos indicadores sociais e econômicos do 

Estado, é necessária a execução de projetos que possibilitarão a obtenção de 

resultados que atinjam ou superem as metas estabelecidas no planejamento 

estratégico do Governo do Estado para a Gestão Pública por Resultados. 

Essa visão pode ser visualizada através da figura 20 que possibilita entender 

a correlação entre o plano estratégico do Estado do Ceará e a elaboração do PPA, 

LDO e LOA, entre os projetos e o alcance das metas estabelecidas para a Gestão 

Pública por Resultados. 

Figura 20 – Correlação entre Plano Estratégico, GPR  e Projetos. 

Fonte: Autoria própria 
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Foi feita uma análise na Gestão Pública por Resultados, referente ao período 

de 2007 a 2011, das seguintes secretarias: SEINFRA (Secretaria da Infraestrutura), 

SEDUC (Secretaria da Educação), SESA (Secretaria da Saúde), STDS (Secretaria 

do Trabalho e Desenvolvimento Social) e SEFAZ (Secretaria da Fazenda). Essas 

secretarias foram escolhidas em função da sua importância social. 

A apresentação da análise foi feita na seguinte ordem: SEINFRA, SEDUC, 

SESA, STDS e SEFAZ. A seguir pode-se observar a tabela 2 que apresenta os 

resultados setoriais da Seinfra no período de 2007 a 2011 tendo o ano 2006 como 

base. 

Tabela 2 – Resultados setoriais da SEINFRA 

Fonte: PORTAL SEPLAG-CE (2013c)  

Resultados Setoriais / Indicadores

Ano 
Base 
2006 2007 2008 2009 2010 2011

 Var. (%) 

2011/2006

Movimentação de containeres no Terminal 
(TEU´s/ano) 118.008 143.667 151.776 138.129 167.224 199.595 69,14
Movimentação da Carga no Terminal exceto 
granel líquido (mil ton. /ano) 1.188,80 1.340,30 1.448,40 1.919,60 2.413,00 3.027,20 154,64

Extensão da Malha Pavimentada em condição
‘”BOA” (% da malha em bom estado) 67,8 63,1 68,1 67,9 73,8 72 6,19

Número de passageiros que transitaram nos
aeroportos/ aeródromos 119.602 147.110 177.527 258.601 284.681 313.142 161,82
Participação do número de passageiros
transportados por sistema Metro-ferroviário na
Matriz de Transporte Público da RMF (%) 1,8 1,8 2,1 1,8 1,2 1,1 -38,89

Participação do gás natural na matriz
energética do Estado (%) (1) 8,31 6,08  (...) (...)  (...)  (...)  -
Participação de energia alternativa na matriz
energética do Estado (%) 1 1 5,72 24,96 32,14 32,14 3.114,00

Percentual de domicílios rurais atendidos
com energia elétrica 88 89 93 88 97 99,4 12,95

Percentual de comunidades com população
entre 100 e 300 habitantes atendidas com
Telefonia Pública 19,26 19,35 21,01 21,94 22,91 23,85 23,83

Número de Vítimas Fatais no transito por
10.000 veículos 13,9 12,18 10,47 7,33 9,18 10,46 -24,75
Número de Vítimas Fatais no trânsito por
100.000 habitantes 18,25 17,28 16,32 12,71 17,75 23,82 30,52
Número de acidentes no trânsito por 100.000
habitantes 259,19 239,09 237,15 259,14 299,11 307,19 18,52

(1) Os valores para os anos de 2008 a 2011 não foram apresentados, tendo em vista que o Balanço Energético do Estado 
só foi realizado para os anos de 2006 e 2007.

SEINFRA

1. Melhoria da Logística de Transporte elevando a c ompetitividade econômica do Estado

2. Diversificação da Matriz Energética do Estado

4. Universalização do atendimento com telefonia com unitária

5. Aumento das condições de segurança no transito e  transporte

3. Ampliação da oferta de energia elétrica no Estad o
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Com relação à tabela 2, que representa o desempenho setorial da SEINFRA 

no período de 2007 a 2011, pode-se observar que os indicadores têm apresentado 

no geral uma variação positiva de 2011 em relação a 2006. 

Com relação ao resultado setorial melhoria da logística de transporte, o 

indicador participação do número de passageiros transportados no modo ferroviário 

teve um leve declínio de 2011 com relação a 2010, em decorrência de uma obra 

numa estação da linha Oeste (PORTAL SEPLAG-CE, 2013c). 

Observa-se na tabela 2 que o resultado setorial aumento das condições de 

segurança no trânsito e transporte tem tido uma redução no indicador número de 

vítimas fatais no trânsito por veículos, mas nos outros dois indicadores, os 

resultados têm apresentado aumento, o que representa algo negativo, pois deveriam 

estar diminuindo. 

De acordo com o relatório, o aumento nesses indicadores, é em função 

diretamente, do aumento da frota de veículos que cresceu 84,13% no período de 

2006 (frota: 1.055.338 veículos) a 2011 (frota: 1.943.164 veículos), e do crescimento 

no número de habilitações de 44,39%, passando de 912.950, em 2006, para 

1.318.216 habilitações em 2011. 

Ainda com relação ao resultado setorial melhoria da logística de transporte 

elevando a competitividade econômica do Estado, observa-se na tabela 3, as metas 

e os resultados dos projetos, seus programas e a correlação com os indicadores. 

O indicador número de passageiros que transitaram nos aeroportos, teve um 

crescimento de 161,82% no período de 2007 a 2011, mas poderia ter um incremento 

maior caso a ampliação de um aeroporto e a construção de dois novos, que 

encontram-se em fase de execução, tivessem sido concluídos dentro das metas 

estabelecidas. 

Apesar de alguns projetos não terem alcançado a sua meta no que se refere 

ao resultado setorial melhoria da logística de transporte, observa-se que com 

exceção do indicador de transporte ferroviário que já foi explicado, os demais 

indicadores tiveram uma evolução no período de 2007 a 2011, considerando o ano 

de 2006 como ano base, conforme pode ser observado na tabela 2. 
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Tabela 3 – Resultado Setorial 1: Melhoria da Logíst ica de Transporte elevando 

a competitividade econômica do Estado  

Fonte: PORTAL SEPLAG-CE (2013c)  

O resultado setorial diversificação da matriz energética do estado está 

refletido na tabela 4, que demonstra os programas relacionados e os projetos, com 

as metas e os resultados obtidos no ano de 2011. 

Com relação ao produto potência eólica não foi estabelecido meta para o 

período e em relação ao produto (projeto) gás natural não térmico distribuído, obteve 

95,58% da meta estabelecida, o que permitiu a continuidade do crescimento do 

indicador no período de 2007 a 2011. 

Tabela 4 – Resultado Setorial 2: Diversificação da Matriz Energética do Estado 

Fonte: PORTAL SEPLAG-CE (2013c)  

O resultado setorial 3, que se refere a ampliação da oferta de energia elétrica 

no Estado, tem a sua relação com programas e projetos (produtos), e metas e 

resultados obtidos no ano de 2011, conforme a tabela 5. 

R/M          
%

100

100

59

103,8

14,32

62,79

102,5

0

100

0

78,73

98,9

83

31,49

Complexo 
Industrial e 
Portuário do

Pecém

Movimentação de containeres no 
Terminal (TEU´s/ano) Correia transportadora implantada 14,76 14,76

Movimentação da Carga no
Terminal exceto granel líquido (mil
ton /ano)

TMUT construído

Bloco de utilidades e serviços 
construído

22,39

53,37

22,39

Indicadores de Resultados Prioritários Projetos (Prod utos) Metas 2011 Realizado 2011

Extensão da Malha Pavimentada
em condição ‘”BOA”
(% em bom Estado)

Programa 
Rodoviário do

Estado do Ceará

Rodovia restaurada

Rodovia Pavimentada

Rodovia Duplicada

Rodovia conservada

307,85

549,95

33,32

11.047,38

319,47

78,78

20,92

11.325,24

Aeroporto reformado/ampliado 1,00 0,00Número de passageiros que
transitaram nos aeroportos/
aeródromos

Aeroporto administrado

Aeroporto construído

Aeroportuário 
Aeroportuário 8,00

2,00

8,00

0,00

68,89

96,63

83,00

Participação do número de 
passageiros transportados por
sistema Metro-ferroviário na Matriz 
de Transporte Público da RMF (%)

Transporte Metro-
Ferroviário

Metrô implantado – Linha Sul

Remodelação da Linha Oeste

Sistema de transporte ferroviário
implantado Crato – Juazeiro do Norte

87,50

97,70

100,00

R/M          
%

95,58

Indicadores de Resultados Programas Projetos (Produto s) Metas 2011 Realizado 2011

Participação do gás natural na
matriz energética do Estado (%)

Gás Natural
Gás natural não térmico 

distribuído 481.000 459.740

Participação de energia 
alternativa na matriz energética 
do Estado (%)

Suprimento e utilização
do atendimento com

Energia Elétrica
Potência Eólica instalada

* *
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Tabela 5 – Resultado Setorial 3: Ampliação da ofert a de energia elétrica no Estado 

Fonte: PORTAL SEPLAG-CE (2013c)  

A tabela 5 demonstra que foi atingido um percentual de 98,74% da meta 

estabelecida para o ano de 2011, o que permitiu um crescimento tanto em relação a 

2010 desse indicador, quanto com relação ao período de 2007 a 2011 de 12,95%. 

O resultado setorial 4, que se refere a universalização do atendimento com 

telefonia comunitária, tem a sua relação com programas e projetos (produtos), e 

metas e resultados obtidos no ano de 2011, conforme a tabela 6. 

Tabela 6 – Resultado Setorial 4: Universalização do  atendimento com telefonia 

comunitária 

Fonte: PORTAL SEPLAG-CE (2013c)  

Na tabela 6 observa-se que a meta foi atingida em 100%, o que permitiu um 

crescimento com relação a 2010, assim como um crescimento no período de 2007 a 

2011 de 23,83%. 

O resultado setorial 5, que se refere ao aumento das condições de segurança 

no trânsito e transporte, tem a sua relação com programas e projetos (produtos), e 

metas e resultados obtidos no ano de 2011, conforme a tabela 7. 

 

 

 

 

R/M          
%

98,74

Indicadores de Resultados Programas Projetos (Produt os) Metas 2011 Realizado 2011

Percentual de domicílios rurais
atendidos com energia elétrica

Suprimento e 
utilização do

atendimento com 
Energia
Elétrica

Ligação elétrica realizada

18.281 18.050

R/M          
%

100

Indicadores de Resultados Programas Projetos (Produt os) Metas 2011 Realizado 2011

Percentual de comunidades com
população entre 100 e 300 hab,
atendidas com Telefonia Pública

Programa de 
Telecomunicações

do Estado do Ceará / 
Alô – Ceará

Telefone público 
instalado

48 48
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Tabela 7 – Resultado Setorial 5: Aumento das condiç ões de segurança no 

trânsito e transporte  

Fonte: PORTAL SEPLAG-CE (2013c)  

Observa-se de acordo com a tabela 7, que dos 6 projetos, 5 tiveram um índice 

alto de alcance ou até mesmo superação das suas metas. Apenas o projeto 

(produto) trânsito municipalizado, foi celebrado em apenas 02 convênios de 

municipalização no exercício de 2011, sendo que alguns convênios estão em 

andamento, contudo, o relatório ressalta que falta estrutura nas prefeituras do 

interior para que assumam a municipalização do trânsito. 

Com relação à educação, pode-se observar o índice Spaece Alfa na tabela 8, 

que retrata o programa de alfabetização na idade certa (PAIC), levando em 

consideração a segunda série do ensino fundamental. 

Tabela 8 – Resultados de proficiência do índice Spa ece Alfa da 2ª. Série do 

ensino fundamental 

Fonte: PORTAL SEPLAG-CE (2013c)  

Analisa-se a partir da tabela 8 que existem três indicadores: intermediário, 

suficiente e desejável. O indicador desejável que é o mais importante vem 

aumentando de 2007 a 2011, e referente a esse período, destaca-se um 

crescimento global de 121,16% com relação ao resultado desejável do quadro, ou 

seja, partiu-se de uma percentual de 29,90% em 2007 e chegou-se ao percentual de 

66,13% em 2011, considerando-se com relação à segunda série do ensino 

fundamental, que a educação tem melhorado bastante nessa série. 

R/M          
%
90,96

97,92

25

102,43

113,96

87,54

Veículo em situação irregular 
apreendido 15.840 18.052

Indicadores de Resultados Programas Projetos (Produt os) Metas 2011 Realizado 2011

470

2

8.604

472.696

Número de acidentes no trânsito 
por 100.000 habitantes

Veículo fiscalizado

Veículo em situação
irregular apreendido

Habilitação apreendida 8.560Número de Vítimas Fatais no
transito por 10.000 veículos Evento realizado

Trânsito municipalizado

Blitz realizadaNúmero de Vítimas Fatais no
trânsito por 100.000 habitantes

480

8

8.400

540.000

7.786

SÉRIE ANO MÉDIA
NÃO 

ALFABETIZADO
ALFABETIZAÇÃO 

INCOMPLETA
INTERMEDIÁRIO SUFICENTE DESEJÁVEL

% Crescimento 
anual

2007 118,9 32,80 14,60 12,70 9,90 29,90

2008 127,7 20,00 16,20 17,30 15,70 30,80 3,01%

2009 142,5 14,40 14,00 15,70 14,50 41,50 34,74%

2010 162,6 6,90 9,40 13,00 15,80 54,90 32,29%
2011 177,1 3,06 5,73 9,66 15,43 66,13 20,45%

2º E.F.

PROFICIÊNCIAS SPAECE ALFA - REDE PÚBLICA (ESTADUAL E MUNCIPAL)
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De acordo com a tabela 9, que traduz os resultados setoriais do setor 

educacional do Estado do Ceará, observa-se que todos os índices tiveram uma 

evolução positiva no período compreendido de 2007 a 2011, tendo 2006 como ano 

base, o que tem um significado positivo e importante para o setor de educação. 

Tabela 9 – Resultados setoriais da SEDUC 

Fonte: PORTAL SEPLAG-CE (2013a)  

Em relação ao resultado setorial fortalecimento do regime de colaboração 

com foco na alfabetização das crianças na idade certa, observa-se na tabela 10, as 

metas e os resultados dos projetos, seus programas e a correlação com os 

indicadores no ano de 2011. 

Resultados Setoriais / Indicadores

Ano 
Base 
2006 2007 2008 2009 2010 2011

 Var. (%) 

2011/2006

Nota média de proficiência de alfabetização das 
crianças do 2º ano (7 anos) da rede pública no 
SPAECE ALFA (1) - 4,2 5,5 6,6 7,2 8,0 (4) 90,48

Taxa de atendimento das crianças de 4, 5 e 6 anos 68,20 73,00 72,00 73,10 88,70 - 30,06

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(IDEB) no Estado do Ceará na 1ª fase do ensino
fundamental (2) 3,2 3,8 - 4,4 -  4,5(4) 40,63
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(IDEB) no Estado do Ceará na 2ª fase do ensino
fundamental da rede estadual (2) 3,1 3,5 - 3,9 - 4,0 (4) 29,03
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(IDEB) da Rede Estadual do ensino médio (2) 3 3,1 - 3,4 - 3,6 (4) 20

Média de avaliação de desempenho da língua 
portuguesa da 3ª série no ensino médio (SAEB) (2) 248,3 249,8 - 255,9 - - 3,06

Média de avaliação de desempenho de matemática 
da 3ª série no ensino médio (SAEB) (2) 253,8 257,1 - 258,2 - - 1,73

Média de avaliação de desempenho da língua
portuguesa da 3ª série no ensino médio (SPAECE) 237,8 - 235,4 251,6 260 - 9,34
Média de avaliação de desempenho de
matemática no ensino médio (SPAECE) 256,7 - 247,9 260,4 259,3 - 1,01

Taxa de escolarização líquida do ensino médio 37,4 57,3 50,4 51,9 47,8 49 31,01

Matrícula do ensino médio regular na rede
estadual 373.230 358.557 359.242 366.360 359.568 382.875 2,58

Taxa de atendimento dos jovens de 15 a 18 anos 73,2 74,9 76,3 73,7 85,9 86,2 17,75
Matrícula da educação profissional em nível
médio da rede estadual (3) 8.501 4.956 8.946 15.748 20.941 29.580 247,95

(2) O IDEB é realizado em anos ímpares, sendo considerados na linha de base os valores de 2005.

(3) Educação Profissional + curso normal (Magistério).              (4) Valores estimados

(1) Não era realizado SPAECE-Alfa em 2006, portanto a variação percentual foi calculada 2011/2007.

SEDUC

1. Fortalecimento do Regime de Colaboração com foco  na alfabetização das crianças na idade certa

2. Melhoria da qualidade da educação básica em todo s os níveis de ensino

3. Proporcionar a diversificação do currículo do en sino médio e sua articulação com a educação profiss ional
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Tabela 10 – Resultado Setorial 1: Fortalecimento do  Regime de Colaboração com 

foco na Alfabetização das Crianças na Idade Certa 

Fonte: PORTAL SEPLAG-CE (2013a)  

Com relação ao resultado setorial 1, identificado na tabela 10, observa-se um 

desempenho positivo com relação aos projetos aluno beneficiado e material 

educacional produzido e impresso, não só o alcance mas a superação em 

percentuais expressivos das metas estabelecidas, o que possibilitou a continuidade 

nessa evolução crescente dos indicadores desse resultado, no período de 2007 a 

2011. 

Em relação ao resultado setorial melhoria da qualidade da educação básica 

em todos os níveis de ensino, observa-se na tabela 11, as metas e os resultados dos 

projetos, seus programas e a correlação com os indicadores no ano de 2011. 

Tabela 11 – Resultado Setorial 2: Melhoria da quali dade da educação básica 

em todos os níveis de ensino 

Fonte: PORTAL SEPLAG-CE (2013a)  

R/M          
%

136,8

131,71.023.000,00

Cooperação
Estado e
Município

Taxa de atendimento das
crianças de 4, 5 e 6 anos

Nota média de proficiência
de alfabetização das
crianças do 2º ano (7 anos)
da rede pública no SPAECE

Aluno
beneficiado

Material
educacional
produzido e
impresso

485.196,00

777.000,00

663.507,00

Indicadores de Resultados Programas Projetos (Produt os) Metas 2011 Realizado 2011

R/M          
%

132,5

Indicadores de Resultados Programas Projetos (Produt os) Metas 2011 Realizado 2011

(...)

Média de avaliação de
desempenho de língua portuguesa
da 3ª série do ensino médio Valorização do

Servidor
Professor
capacitado

130 160 123
Média de avaliação de
desempenho de matemática da 3ª
série do ensino médio (SPAECE)

Média de avaliação de desempenho da 
língua portuguesa da 3ª série do ensino 
médio (SAEB)

Gestão
Democrática
da Educação

Básica

Aluno
avaliado

742.493 (...)
Média de avaliação de
desempenho de matemática da 3ª série do 
ensino médio (SAEB)

99,0

Projeto
apoiado

80 106

Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica (IDEB) no estado do Ceará na 2ª fase 
do ensino fundamental

Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica (IDEB) na 3ª série do ensino médio 
da rede estadual

Qualidade da
Educação

Básica Prêmio
concedido

4.300

Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica (IDEB) no estado do Ceará na 1ª fase 
do ensino fundamental

4.259
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Com relação ao resultado setorial 2, identificado na tabela 11, observa-se o 

atingimento das metas dos projetos ou a sua superação, com exceção do projeto 

aluno avaliado que teve a sua execução, mas não tinha sido disponibilizado por 

ainda não constarem os valores. Observa-se, contudo, analisando-se esses 

indicadores com relação ao período de 2007 a 2011, observando-se a tabela 9, que 

todos os indicadores têm tido uma evolução positiva. 

Em relação ao resultado setorial proporcionar a diversificação do currículo do 

ensino médio e sua articulação com a educação profissional, observa-se na tabela 

12, as metas e os resultados dos projetos, seus programas e a correlação com os 

indicadores no ano de 2011. 

Tabela 12 – Resultado Setorial 3: Proporcionar a di versificação do currículo do 

ensino médio e sua articulação com a educação profi ssional  

Fonte: PORTAL SEPLAG-CE (2013a)  

Com relação ao resultado setorial 3, identificado na tabela 12, observa-se que 

4 dos 5 projetos tiveram a sua meta alcançada ou ultrapassada, e apenas um 

projeto teve uma meta realizada em 90%, mesmo assim, observa-se que todos os 2 

indicadores tiveram uma evolução positiva, conforme a tabela 9. 

Considerando os produtos (projetos) relacionados aos indicadores com metas 

estabelecidas para o ano de 2011 da SEDUC, observa-se um alcance ou superação 

de 90% das metas estabelecidas em razão dos resultados obtidos e apenas uma 

meta teve como resultado um valor equivalente a 90% da meta estabelecida, o que 

pode ser observado nas tabelas 10, 11 e 12 (PORTAL SEPLAG-CE, 2013a). 

Na tabela 13, que representa o desempenho setorial da SESA no período de 

2007 a 2011, observa-se que todos os indicadores tiveram resultados positivos, com 

exceção do indicador razão da mortalidade materna por cem mil nascidos vivos, que 

R/M          
%

104

100

89,7

253,7

137,9

Desenvolvimento e
Gestão de 
Políticas

da Juventude
Escola atendida

16,00

26,00

23.985,00 24.938,00

24.142,00 33.303,00

16,00

Equipamento e mobiliário
adquiridos

Escola construída 29,00

Indicadores de Resultados Programas Projetos (Produto s) Metas 2011 Realizado 2011

Matrícula da educação 
profissional em nível médio da 
rede estadual

Taxa de Escolarização Líquida 
do Ensino Médio; Matrícula do 
ensino médio regular na rede
estadual; Taxa de atendimento
dos jovens de 15 a 18 anos

Escola reformada 205,00 520,00

Aluno beneficiado

Padrões Básicos
de Funcionamento
das Unidades de

Ensino
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teve um crescimento de 14% no período de 2006 a 2010, mas esse indicador 

representa apenas 5,5% do conjunto de indicadores da tabela (PORTAL SEPLAG-

CE, 2013d). 

Tabela 13 – Resultados setoriais da SESA 

Fonte: PORTAL SEPLAG-CE (2013d) 

O relatório destaca que dentre os pontos críticos que contribuíram para o 

comportamento ascendente do indicador, destacam-se a assistência ao parto, 

práticas não baseadas em evidências científicas, dificuldade no encaminhamento e 

regulação dos casos graves e das pacientes de alto risco, entre outros, apesar de 

esforços que têm sido feitos para reverter este quadro. 

Resultados Setoriais / Indicadores

Ano Base 

2006 2007 2008 2009 2010 2011

 Var. (%) 

2011/2006

Número de Pessoas com Deficiência Assistidas 
pelos Serviços de Saúde do SUS 45.145 51.853 47.198,0 33.595,0 57.790,0 81.339 80,17

Número de Pessoas Idosas Assistidas pelo SUS (...)  (...) 642.018,00 806.460,00 919.914,00 1.063.000,00  65,57 (2)
Número de Municípios com Acesso à Assistência 
Farmacêutica Básica 184 184 184 184 184 184 0
Número de Municípios com Acesso à Assistência 
Farmacêutica de Média e Alta Complexidade 0 0 0 0 148 159 7,43 (3)
Número de Microrregiões de Saúde com Acesso à 
Assistência Farmacêutica de Alta Complexidade 
Descentralizado 4 5 6 6 8 12 200,00

Percentual de Transferência de Pacientes 
Regulados pela CRESUS 11 44 50,4 50,9 51 56,8 416,36

Número de Consultas Médicas Especializadas 1.945.077 2.119.039 2.105.042 2.554.263 2.260.456 2.469.347 26,95

Número de Exames Especializados 14.722.083 15.404.793 18.583.910 19.095.542 20.456.797 23.650.584 60,65
Número de Procedimentos Odontológicos
Especializados Realizados 545.241 633.621 1.204.480 1.680.701 1.604.979 1.872.094 (1) 243,35
Razão da Mortalidade Materna por 100 Mil
Nascidos Vivos 66,7 71,7 70,9 74,6 76,1 (1) (...) 14,09 (4)

Taxa da Mortalidade Infantil por Mil Nascidos Vivos 18 16 16 16 13,1 (1) 14,1(1) -22,1
População Coberta pelo Programa Saúde da
Família (%) 65 65,4 67,94 70,9 68,6 69,3 6,6
Taxa de Parto e Abortamento na Adolescência (por 
mil mulheres de 10 a 19 anos) 32 34 31 34 32 27,3 (1) -15,48

Número de CRES com Gestão Efetivada 4 4 4 4 4 4 0
Número de Municípios com Política de Gestão do
Trabalho e Educação em Saúde Implantada e em
Desenvolvimento - - 6 27 65 65 983,33 (2)

Número de Exames de Saúde Pública Realizado 353.453 427.605 671.967 823.459 945.161 1.151.200 225,7
Taxa de Internação por Diarreia em Menores de 5
Anos (%). 24,5 19,9 17 16,4 18,5 13,5 (1) -44,9
Número de Concludentes de Cursos de
Formação Permanente 3.113 1.115 3.349 4.397 5.445 6.468 107,77

(3) Variação percentual 2011/2010.               (4) Variação percentual no período 2010/2006.    

Fonte: SIM/SINAC/SIAB/SIH-SUS/DATASUS

Nota: Para o cálculo dos indicadores no ano de 2011 foi utilizada a população de 2010, por não ter disponível, para 2011, a população por 
sexo e faixa etária, e portanto os dados estão sujeitos à retificação.

(1) Dados parciais e sujeitos à retificação.  (2) Variação percentual no período 2011/2008.

SESA

1. População Mais Sadia
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Para contornar esse quadro, várias ações têm sido tomadas, como a 

implantação da política nacional de implantação da Rede Cegonha com a melhoria 

das estruturas hospitalares, a priorização da atenção à saúde obstétrica e neonatal, 

estimando-se que os indicadores evoluam satisfatoriamente, e a redução da 

frequência de óbitos femininos atribuídos a causas ligadas à gravidez, ao parto e ao 

puerpério, em relação ao número total de nascidos vivos, e possa refletir uma melhor 

qualidade da assistência à saúde da mulher com reversão da tendência observada 

do referido indicador no período observado (PORTAL SEPLAG-CE, 2013d). 

Em relação ao resultado setorial população mais sadia, parte I, observa-se na 

tabela 14, as metas e os resultados dos projetos, seus programas e a correlação 

com os indicadores no ano de 2011. 

Tabela 14 – Resultado Setorial 1 – Parte I: Populaç ão Mais Sadia 

Fonte: PORTAL SEPLAG-CE (2013d) 

Com relação ao resultado setorial 1 – parte I, identificado na tabela 14, 

observa-se que 6 dos 8 projetos, o que representa 75%, alcançaram ou superaram 

as suas metas e os demais 25%, representados por 2 projetos, tiveram alcance de 

84,2% e 85%. Mas é interessante salientar que todos os 5 indicadores conforme a 

tabela 13 tiveram uma evolução positiva no período de 2007 a 2011. 

R/M          
%

124,44

138,45

85

100

415,77

100

84,2

100

58746 81339

Razão da Mortalidade Infantil por 
mil nascidos vivos

Fortalecimento 
da Atenção 
Primária à 

Saúde 

Município com Sisprénatal 
implantado e alimentado 

regularmente 184 184

População coberta pelo 
Programa Saúde da Família

Município beneficiado com serviço 
de assistência à criança 184 155

Taxa de parto e abortamento na 
adolescência (por mil mulheres 
de 10 a 19 anos)

Município beneficiado com serviço 
de assistência ao adolescente

143 143

Número de Pessoas Idosas
Assistidas pelo SUS

Atendimento à 
Pessoa Idosa

Número de municípios com 
serviços de atendimento à Saúde 

do Idoso 184 184

Números de profissionais de 
saúde capacitados 450 1871

288

Atenção à 
Pessoa

com Deficiência

Número de municípios 
beneficiados com a Aquisição de 
medicamentos da Atenção Básica

Número de Profissionais de 
Saúde Capacitados

90

340

112

Indicadores de Resultados Programas Projetos (Produt os) Metas 2011 Realizado 2011

Número de Pessoas com 
Deficiência Assistidas pelos 
Serviços de Saúde do SUS

Número de pessoas beneficiadas 
com a concessão de Órtese e 

Prótese 
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Em relação ao resultado setorial população mais sadia, parte II, observa-se 

na tabela 15 as metas e os resultados dos projetos, seus programas e a correlação 

com os indicadores no ano de 2011. 

Tabela 15 – Resultado Setorial 1 – Parte II: Popula ção Mais Sadia  

Fonte: PORTAL SEPLAG-CE (2013d) 

Com relação ao resultado setorial 1 – parte II, identificado na tabela 15, 

observa-se que 8 dos 10 projetos, o que representa 80%, alcançaram ou superaram 

as suas metas e os demais 2 projetos, representando 20%, tiveram alcance de 67% 

e 93% das suas metas. 

Embora o projeto municípios beneficiados com aquisição de medicamentos 

de média complexidade assim como o projeto número de microrregiões de saúde 

com acesso à assistência farmacêutica de alta complexidade tiveram apenas 93% e 

67% das suas metas estabelecidas, observa-se que os indicadores relacionados a 

eles tiveram uma evolução positiva tanto com relação ao ano de 2010 quanto ao 

período de 2007 a 2011, conforme se observa na tabela 13. 

Mas é interessante salientar que todos os demais 5 indicadores, conforme 

observa-se na tabela 13, tiveram também uma evolução positiva no período de 2007 

a 2011. 

R/M          
%

100,00

93,00

67,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

116,83

100,00

Centro Especializado em 
Odontologia – CEO construído e 

equipado 5 5

Número de exames especializados

Policlínica equipada 7 7

Serviço ambulatorial de Média e 
Alta Complexidade realizado 802 937

Fortalecimento 
da Atenção à 
Saúde nos 

Níveis 
Secundário e 

Terciário 

Hospital Equipado 1 1

Policlínica construída 7

Percentual de Transferência de 
Pacientes Regulados pela CRESUS

Hospital pólo co-financiado pelo 
Tesouro do Estado

Hospital construído

33

1

Número de Microrregiões de 
Saúde com acesso à Assistência 

Farmacêutica de Alta 
Complexidade

159

6

148

7

4

33

1

Número de procedimentos 
odontológicos especializados realizados

Número de consultas médicas
especializada

Indicadores de Resultados Programas Projetos (Produt os) Metas 2011 Realizado 2011

Número de municípios 
beneficiados com a Aquisição de 
medicamentos da Atenção Básica 184 184

Número de Municípios com Acesso à 
Assistência Farmacêutica de Média e 
Alta Complexidade

Número de Microrregiões de Saúde com 
Acesso à Assistência Farmacêutica de 
Alta Complexidade Descentralizado 

Sistema 
Integral de 
Assistência 

Farmacêutica

Número de Municípios com Acesso à 
Assistência Farmacêutica Básica

Municípios beneficiados com 
aquisição de medicamentos de 

Média Complexidade 
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Em relação ao resultado setorial população mais sadia, parte III, observa-se 

na tabela 16 as metas e os resultados dos projetos, seus programas e a correlação 

com os indicadores no ano de 2011. 

Tabela 16 – Resultado Setorial 1 – Parte III: Popul ação Mais Sadia 

Fonte: PORTAL SEPLAG-CE (2013d) 

Com relação ao resultado setorial 1 – parte III, identificado na tabela 16, 

observa-se que 8 dos 10 projetos, o que representa 80%, alcançaram ou superaram 

as suas metas e os demais 2 projetos, representando 20%, tiveram alcance de 15% 

e 67,5% das suas metas. Mas é interessante salientar que 4 indicadores conforme a 

tabela 13 tiveram uma evolução positiva no período de 2007 a 2011, ou seja 80%, e 

um manteve-se nulo. 

As metas da SESA em 2011 foram atingidas ou superadas em 79% dos seus 

projetos, 11% dos projetos tiveram alcance igual ou superior 84% (84,2%, 85% e 

93%) e os demais 10% valores inferiores a 68% (15%, 67% e 67,5%). 

Na tabela 17, pode-se observar os resultados setoriais da secretaria de 

trabalho e desenvolvimento social do Estado do Ceará, no período compreendido de 

2007 a 2011, tendo 2006 como ano base. 

R/M          
%

100,00

15,00

120,37

114,66

67,50

321,67

125,33

100,00

124,88

108,06

Números de concludentes de 
Cursos de Formação 
Permanente

Desenvolvimento 
Educacional 

Permanente do 
SUS

Capacitação realizada 446 557

Bolsa concedida 310 335

6

Taxa de Internação por Diarreia
em Menores de 5 Anos (%)

Número de Exames de Saúde 
Pública Realizado

Vigilância em 
Saúde

Capacitação realizada
300 965

Exame de controle da qualidade da 
água para consumo humano realizado  

Laboratório de Saúde Pública Mantido

150.000

6

Números de profissionais de saúde 
capacitados 1.887 1.273

100

188.009

963

1 1
Gestão, Controle 

Social e 
Institutional do 

SUS
Pessoa capacitada (conselheiro de 

saúde)* 673

* Meta estabelecida para o período 2009 a 2011: 4.048 – Realizado: 3.375 (84%)

Indicadores de Resultados Programas Projetos (Produt os) Metas 2011 Realizado 2011

Número de CRES com gestão 
efetivada

Número de Municípios com 
Política de Gestão do Trabalho e 
Educação em Saúde Implantada 
e em Desenvolvimento

Número de pessoas de recursos 
humanos capacitadas 450 516

Fórum Regional de Conselheiros 
Implantado

Gestão do 
Trabalho

e Educação em 
Saúde

Evento realizado 800
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Tabela 17 – Resultados setoriais da STDS  

Fonte: PORTAL SEPLAG-CE (2013d) 

Com relação a tabela 17, que representa o desempenho setorial da STDS no 

período de 2007 a 2011, observa-se que 75% dos indicadores tiveram resultados 

positivos e os demais 25% restantes tiveram resultados negativos.  

O indicador Percentual de trabalhadores desempregados inseridos no 

mercado de trabalho pelo SPETR tem diminuído, passando de 27,8%, em 2006, 

para 16,0%, em 2011. Esta redução não significa que o papel da intermediação feita 

pelas unidades do SINE/CE venha perdendo importância, inclusive houve no 

período 2006-2011 um crescimento de 6,3% no número de trabalhadores colocados 

no mercado de trabalho pelas unidades do SINE/CE, passando de 74.286 colocados 

para 78.446, respectivamente (PORTAL SEPLAG-CE, 2013d). 

Em relação ao resultado setorial população em situação de vulnerabilidade e 

risco com garantia de assistência social, observa-se na tabela 18, as metas e os 

resultados dos projetos, seus programas e a correlação com os indicadores de 2011. 

 

 

Resultados Setoriais / Indicadores

Ano Base 

2006 2007 2008 2009 2010 2011

 Var. (%) 

2011/2006

Percentual de famílias com renda ampliada e
acesso à Assistência Social 96,6 96,5 94,1 95,1 101,4 106 9,94

Nº de pessoas em Situação de Risco com Direitos
Sociais Garantidos 57.411 57.725,0 64.327,0 72.370,0 72.143,0 81.298 41,61

Nº de crianças, adolescentes e jovens com
oportunidade de inserção social 118.881 117.425 122.551 130.051 143.551 153.383 29,02

Nº de pessoas beneficiadas com ações de
segurança alimentar e nutricional 409.023 496.764 415.328 430.685 363.821 371.508 -9,17

Nº de peças artesanais comercializadas 110.011 70.988 80.500 90.361 92.500 128.620 16,92
Nº de ocupações geradas/mantidas com
empreendimentos artesanais e da economia
solidária apoiados 15.253 10.295 16.894 19.957 30.052 35.567 133,18
Nº de ocupações geradas/mantidas com
empreendimentos econômicos apoiados 8.427 9.957 11.544 13.365 19.577 17.285 105,11
Percentual de trabalhadores desempregados
inseridos no mercado de trabalho pelo SPETR (1) 27,8 24,9 23 23,5 20,9 16 -42,45

(1) SPETR – Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda.

STDS

1. População em situação de vulnerabilidade e risco com garantia de Assistência Social

2. População beneficiada com ações de Segurança Alim entar e Nutricional

3. Geração de Oportunidades de trabalho, emprego e renda
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Tabela 18 – Resultado Setorial 1: População em Situ ação de Vulnerabilidade e 

Risco com Garantia de Assistência Social  

Fonte: PORTAL SEPLAG-CE (2013e) 

Com relação ao resultado setorial 1, identificado na tabela 18, observa-se que 

9 dos 12 projetos, o que representa 75%, alcançaram ou superaram as suas metas e 

os demais 3 projetos, representando 25%, tiveram alcance de 83,3%, 83,6% e 

96,8% das suas metas, que são valores bem próximos das metas. Mas é 

interessante salientar que todos os 3 indicadores tiveram uma evolução positiva no 

período de 2007 a 2011, conforme pode se observar na tabela 17. 

Em relação ao resultado setorial população beneficiada com ações de 

segurança alimentar e nutricional, observa-se na tabela 19, as metas e os resultados 

dos projetos, seus programas e a correlação com os indicadores no ano de 2011. 

Tabela 19 – Resultado Setorial 2: População benefic iada com ações de 

Segurança Alimentar e Nutricional  

Fonte: PORTAL SEPLAG-CE (2013e) 

R/M          
%

102

100

100

100

137,7

142,9

116,7

100

96,8

83,3

83,6

102,7

Nº de crianças, 
adolescentes e 
jovens com 
oportunidade de 
inserção social

Programa de
Apoio às
Reformas
Sociais do

Ceará 
PROARES

FASE II

N.º de municípios beneficiados 63 61

N.º de unidades de atendimento construídas 
e equipadas 30 25

N.º de crianças, adolescentes e jovens 
atendidos 11.765 9.832

N.º de pessoas capacitadas 1.150 1.181

Nº de crianças e adolescentes retirados do 
trabalho infantil 31.311 31.311

Percentual de 
famílias com 
renda ampliada e 
acesso a 
assistência social

N.º de pessoas 
em Situação de 
Risco com Direitos 
Sociais Garantidos 

1.076.763

103

Proteção 
Social Especial

N.º de adolescentes em conflito com a lei, 
atendidos 3.737 5.145

N.º de pessoas vítimas de violência 
atendidas 28.474 40.688

N.º de pessoas em situação de risco 
acolhidas e protegidas socialmente 3.560 4.154

Proteção 
Social Básica

Nº de bolsas concedidas

Nº de Municípios com Programa de Atenção 
Integral às famílias – PAIF co-financiado 

1.055.612

103

67

Nº de Centros de Referência da Assistência 
Social - CRAS monitorado

Nº de Municípios com benefício eventual co-
financiados

353

67

353

Indicadores de 
Resultados

Programas Projetos (Produtos) Metas 2011 Realizado 20 11

R/M          
%

351,20

126,70

98,60

3.793

Pessoa capacitada 2.500 3.168

N.º de pessoas beneficiadas com 
ações de segurança alimentar e 
nutricional

Indicadores de Resultados Programas Projetos (Produt os) Metas 2011 Realizado 2011

Segurança 
Alimentar e
Nutricional Refeição ofertada 369.600 364.547

Pessoa beneficiada 1.080
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Com relação ao resultado setorial 2, identificado na tabela 19, observa-se que 

2 dos 3 projetos, o que representa 67%, alcançaram ou superaram as suas metas e 

os demais 33%, representados por 1 projeto, teve alcance de 98,6% da sua meta, 

ou seja, quase 100%. Mas é interessante salientar que apesar disto, houve uma 

redução do indicador no período de 2007 a 2011, conforme pode se observar na 

tabela 17. 

De acordo com o relatório, a redução das pessoas beneficiadas com ações de 

segurança alimentar e nutricional teria diminuído em 2011 e essa redução explica-

se, em parte, pelo grande número de feriados coincidindo com dias que seriam úteis, 

período em que a empresa fornecedora das refeições não disponibiliza o serviço 

(PORTAL SEPLAG-CE, 2013e). 

Em relação ao resultado setorial proporcionar a diversificação do currículo do 

ensino médio e sua articulação com a educação profissional, observa-se na tabela 

20, as metas e os resultados dos projetos, seus programas e a correlação com os 

indicadores no ano de 2011. 

Tabela 20 – Resultado Setorial 3: Geração de Oportu nidades de Trabalho, 

Emprego e Renda 

Fonte: PORTAL SEPLAG-CE (2013e) 

R/M          
%

337,00

91,10

62,40

96,60

254,80

100,00

100,00

85,60

100,00

100,20

125,90

115,00

Empreendedor capacitado 2.160

Artesão capacitado

Artesão cadastrado 4.615

10.560 35.587

2.860 7.286

1.969

Indicadores de Resultados Programas Projetos (Produto s) Metas 2011 Realizado 2011

4.380

N.º de peças artesanais 
comercializadas

Evento realizado 89 86

Pessoa beneficiada (com 
artesanato e economia 

solidária) 

Desenvolvendo o 
Empreendedorismo 

e o Artesanato 

No. de ocupações geradas/mantidas 
com empreendimentos artesanais e 
da economia solidária apoiados 

No. de ocupações geradas/mantidas
com empreendimentos econômicos
apoiados

Arranjo Produtivo apoiado 
em gestão e qualidade 5 5

Instituição de Microfinanças 
apoiada 10 10

2.881

5.037

% de trabalhadores desempregados
inseridos no mercado de trabalho
pelo SPETR

Trabalho
Competitivo,
Alcançando a

Empregabilidade

Trabalhador colocado e 
recolocado no Mercado de 

Trabalho 91.616 78.446
Estudo e Pesquisa 

realizados 12 12

Trabalhador qualificado 16.915 16.956

Jovem qualificado para o 
mercado de trabalho 11.680 14.702

Jovem inserido no mercado 
de trabalho
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Com relação ao resultado setorial 3, identificado na tabela 20, observa-se que 

8 dos 12 projetos, o que representa 67%, alcançaram ou superaram as suas metas e 

os demais 33%, representados por 4 projetos, tiveram alcances de 62,4%, 85,6%, 

91,1% e 96,6% das suas metas estabelecidas, ou seja, 75% do total dos que tiveram 

resultados abaixo da meta, mas com valores acima de 85%, o que representa um 

percentual muito próximo da meta estabelecida e apenas 1 projeto teve um alcance 

de apenas 62,4%, 

Mas é interessante salientar que apesar disto, no período de 2007 a 2011, 

conforme pode se observar na tabela 17, dos 4 indicadores, 3 tiveram uma evolução 

positiva no respectivo período. 

A queda do indicador de reinserção dos trabalhadores pelo SPETR deve-se, 

entre outros fatores: a) as empresas têm intensificado o uso de outros mecanismos 

para o preenchimento das vagas abertas; b) as vagas são abertas por empresas que 

se localizam em todas as regiões do estado, enquanto o SINE/CE-IDT tem unidade 

de atendimento somente em 31 municípios. Ademais, a estrutura de atendimento de 

algumas unidades e o quadro de pessoal disponibilizado para as mesmas dá 

mostras de serem insuficientes para fazerem face ao crescimento do mercado de 

trabalho verificado nos últimos anos; c) ainda predomina a procura pelo serviço de 

intermediação do SINE/CE por trabalhadores com mais dificuldade de acesso ao 

mercado de trabalho; d) Parte das vagas abertas pelas empresas se constitui 

rotatividade normal do seu quadro de pessoal, cujas substituições ocorrem de 

acordo com processos internos das empresas, não havendo espaço para a 

interferência do serviço de intermediação de profissionais do SINE/CE; e) em 

relação a alguns setores, a exemplo da indústria de confecção, não existe, no banco 

de dados do sistema, trabalhadores cadastrados em número suficiente para atender 

a demanda das empresas. 

Com relação às metas da STDS, foram alcançadas ou superadas nos 

resultados obtidos em 70%, 26% das metas tiveram resultados entre 83,3% e 98,6% 

da meta estabelecida e os demais 4%, representado por um projeto, teve o 

percentual de alcance de 62,4% da meta estabelecida (PORTAL SEPLAG-CE, 

2013e). 
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De acordo com a tabela 21, que representa o desempenho setorial da SEFAZ 

no período de 2007 a 2011, observa-se que todos os indicadores apresentam 

resultados positivos com relação a esse período, com exceção do indicador que 

representa o índice de satisfação do cliente que não teve valores, e que segundo o 

relatório, quando os dados foram publicados, a pesquisa de satisfação ainda não 

havia sido realizada (PORTAL SEPLAG-CE, 2013b). 

Tabela 21 – Resultados setoriais da SEFAZ 

Fonte: PORTAL SEPLAG-CE (2013b) 

Há que se fazer uma ressalva com relação ao resultado setorial 1, que diz 

respeito ao incremento na receita tributária, que ele é calculado com relação ao ano 

base anterior e não ao ano 2006, e que a arrecadação do ICMS, no período de 2006 

a 2011, atingiu o crescimento em termos nominais de 80,92%, correspondendo a 

uma elevação da arrecadação superior a R$ 3,03 bilhões, nos últimos 5 anos 

(PORTAL SEPLAG-CE, 2013b). 

Em relação ao resultado setorial incremento na receita tributária, observa-se 

na tabela 22, as metas e os resultados dos projetos, seus programas e a correlação 

com os indicadores no ano de 2011. 

Ano 
Base 
2006 2007 2008 2009 2010 2011

 Var. (%) 

2011/2006

18,62 5,25 20,04 8,29 19,8 10,5 80,92

960 653 407 3.177 8.419 5.893 513,85

40 (...) 87,3  (...) (...) (...)  -

1.047,90 1.288,20 1.777,40 1.240,20 1.297,50 1.881,20 79,52

0,6 0,38 0,24 0,17 0,28 0,19 -68,33

Notas:

(2) Percentual de solicitações atendidas satisfatoriamente.

(3) A metodologia foi alterada, passando-se a não deduzir as amortizações por considera-las despesa de capital.

(4) Proporção da Dívida Consolidada Líquida sobre a Receita Corrente Líquida. Indica quanto da Receita Corrente 
Líquida énecessário para quitar o montante das dívidas de curto e longo prazo, deduzidas as disponibilidades de caixa.

1) Inclui Principal + Multa + Juros + Dívida Ativa (Salientando, o percentual que indica o crescimento da arrecadação de 
ICMS é calculado, considerando a receita o ano base em relação ao ano de referência).

Resultados Setoriais / Indicadores

Nível de Endividamento – LRF (4)

Nº de Pessoas beneficiadas com educação fiscal

3. Satisfação do cliente no atendimento
Índice de satisfação do cliente (2)

4. Aperfeiçoamento da Gestão das Finanças Públicas

Capacidade de investimento do Tesouro (Receita 
Corrente – Despesa Corrente) (R$ milhão) (3)

SEFAZ

1. Incremento na receita tributária
Percentual de crescimento nominal do ICMS (1)

2. Fortalecimento das ações de conscientização junt o à Sociedade
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Tabela 22 – Resultado Setorial 1: Incremento na Rec eita Tributária  

Fonte: PORTAL SEPLAG-CE (2013b) 

Com relação ao resultado setorial 1, identificado na tabela 22, observa-se que 

2 dos 3 projetos, o que representa 67%, alcançaram ou superaram as suas metas e 

1 projeto, representando 33%, teve alcance de 65,8% da sua meta. Mas é 

interessante ressaltar que esse indicador teve uma evolução positiva no período de 

2007 a 2011, conforme pode se observar na tabela 21. 

 Em relação ao resultado setorial fortalecimento das ações de 

conscientização junto à sociedade, observa-se na tabela 23, as metas e os 

resultados dos projetos, seus programas e a correlação com os indicadores no ano 

de 2011. 

Tabela 23 – Resultado Setorial 2: Fortalecimento da s ações de conscientização 

junto à Sociedade  

Fonte: PORTAL SEPLAG-CE (2013b) 

Com relação ao resultado setorial 2, identificado na tabela 23, observa-se que 

o único projeto que representa 100%, alcançou a sua meta e o seu respectivo 

indicador teve uma evolução positiva no período de 2007 a 2011, conforme pode se 

observar na tabela 21. 

Em relação ao resultado setorial satisfação do cliente no atendimento, 

observa-se na tabela 24, as metas e os resultados dos projetos, seus programas e a 

correlação com os indicadores no ano de 2011. 

 

R/M          
%

100

111

65,829,6%

Modernização da Gestão 
Fiscal do

Estado do Ceará –
PROFISCO

Escrituração digital implantada 90% 100%

Cadastro sincronizado Implantado

Sistema de automação implantado

95%

45%

95%

Indicadores de Resultados Programas Projetos (Produto s) Metas 2011 Realizado 2011

Percentual de crescimento 
nominal do ICMS

R/M          
%

100

Nº de Pessoas
beneficiadas com
educação fiscal

Programa de
Educação Fiscal –

PEF

Campanha
educativa realizada

6 6

Indicadores de Resultados Programas Projetos (Produto s) Metas 2011 Realizado 2011
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Tabela 24 – Resultado Setorial 3: Satisfação do cli ente no atendimento  

Fonte: PORTAL SEPLAG-CE (2013b) 

Com relação ao resultado setorial 3, identificado na tabela 24, observa-se que 

o único projeto que representa 100% alcançou a sua meta. Quanto ao seu 

respectivo indicador não se poder afirmar sobre o seu comportamento no período de 

2007 a 2011, conforme pode se observar na tabela 21, pois em virtude da mudança 

da fonte pagadora, a pesquisa só iria ser realizada no primeiro semestre de 2012, 

fato posterior a publicação do respectivo relatório (PORTAL SEPLAG-CE, 2013b). 

Em relação ao resultado aperfeiçoamento da gestão das finanças públicas, 

observa-se na tabela 25, as metas e os resultados dos projetos, seus programas e a 

correlação com os indicadores no ano de 2011. 

Tabela 25 – Resultado Setorial 4: Aperfeiçoamento d a Gestão das Finanças 

Públicas 

Fonte: PORTAL SEPLAG-CE (2013b) 

Com relação ao resultado setorial 4, identificado na tabela 25, observa-se que 

os dois únicos projetos que representam 100%, alcançaram as suas metas e os 

seus respectivos indicadores tiveram uma evolução positiva no período de 2007 a 

2011, conforme pode se observar na tabela 21. 

Com relação às metas, a SEFAZ no ano de 2011, alcançou ou as superou em 

85% dos indicadores, e uma meta que representa 15% dos resultados, obteve um 

percentual de alcance da meta estabelecida em 67%. 

R/M          
%

100

Índice de satisfação do cliente

Modernização da 
Gestão Fiscal do 

Estado do Ceará – 
PROFISCO

Projeto de atendimento de 
Excelência ao Cidadão 

implantado 
60% 60%

Indicadores de Resultados Programas Projetos (Produt os) Metas 2011 Realizado 2011

R/M          
%

100

100100%

Modernização da
Gestão Fiscal do

Estado do Ceará –
PROFISCO

Projeto implantado Sistema de 
controle da dívida pública 100%

Capacidade de investimento do 
Tesouro

Modelo de Gestão de Fluxo de 
Caixa implantado

Nível de Endividamento(LRF)
100%

100%

Indicadores de Resultados Programas Projetos (Produt os) Metas 2011 Realizado 2011
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Observou-se que as metas de todas as secretarias analisadas têm na sua 

quase totalidade sido atingidas ou ultrapassadas, o que tem como consequência a 

geração de mais serviços públicos e de melhor qualidade à população. 

Não somente isto, mas a principal conclusão é que observa-se um aumento 

do desempenho organizacional ao longo do período de 2007 a 2011, buscando 

sempre e de forma contínua a melhoria dos serviços prestados a sociedade, o que 

corrobora a pesquisa de Crawford (2011) do aumento do desempenho 

organizacional com o aumento da maturidade organizacional na gestão de projetos. 

Isso se configura de fato, pois pode-se observar que são os projetos os 

responsáveis pelo alcance das metas e consequentemente a melhoria dos índices, 

gerando mais e melhores serviços à sociedade. 

Pode-se inferir que o crescimento e a obtenção dos resultados a partir do 

alcance das metas estabelecidas, têm sido em consequência do processo de 

reestruturação organizacional do setor público do Estado do Ceará, com foco maior 

na área de gestão de projetos, que tem proporcionado esse grande avanço 

observado, aliado também à reestruturação das áreas de planejamento do Estado 

do Ceará, seja das secretariais finalísticas ou da própria Seplag. 

A conclusão que se pode inferir diante dos dados e dos resultados obtidos na 

Gestão Pública por Resultados e diante do relato de todos os entrevistados é que 

houve um grande avanço com relação ao planejamento governamental, com maior 

controle do PPA e LOA e uma melhoria de desempenho dos índices no período 

pesquisado. 

Isto é uma decorrência do fato de que os Estados têm buscado sua 

modernização gerencial para fazerem frente à crise que ocorreu na década de 80, 

buscando uma maior eficiência no serviço público (PEREIRA, 1996; PETERS, 2008), 

o que tem sido reforçado por leis como a LRF, que tornam os gestores públicos mais 

vigiados e exigidos em relação a melhor forma de resolver a equação de receitas e 

despesas dos Estados e oferecerem melhores resultados como retorno dos recursos 

públicos empregados nas diversas empreitadas do poder público, pelas quais são os 

governantes e gestores os responsáveis. 
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Analisando-se os resultados de desempenho obtidos nos últimos anos, 

observa-se que eles têm crescido e que as metas têm tido um índice de alcance das 

metas muito bom, e isso tem repercutido diretamente nos resultados dos indicadores 

setoriais de desempenho. 

Conclui-se que apesar das metas não alcançadas com relação aos problemas 

verificados nos projetos (produtos), que os ganhos gerais resultantes de todo o 

processo de reestruturação geral da gestão pública tem propiciado o alcance e até a 

superação das metas estabelecidas na GPR, o que representa um grande avanço e 

um salto de gestão de gestão com uma evolução positiva dos indicadores no 

período de 2007 a 2011, representando uma melhoria no desempenho 

organizacional nas secretarias pesquisadas. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho de pesquisa teve como objetivo geral analisar a implantação e a 

atuação dos escritórios de projetos na gestão do portfólio de projetos no setor 

público, através da coleta de informações, documentos, visitas in loco e entrevistas 

em profundidade para identificar os fatores que motivaram a implantação e como 

ocorreu essa implantação, como eles exercem o controle e influenciam na gestão do 

portfólio de projetos, quais os obstáculos encontrados na sua implementação e 

atuação e quais os seus resultados. 

A análise dos dados obtidos durante as visitas e em contatos posteriores 

possibilitaram responder os questionamentos feitos nos objetivos específicos a partir 

da sua análise, após a constatação de resultados observados e a sua confrontação 

com as referências, com respaldo de outras pesquisas e resultados obtidos em 

outros momentos. 

Durante a pesquisa em campo, sobre o objetivo geral e específicos, objetos 

desse trabalho de natureza empírica, obtevireram-se resultados a partir da análise 

de conteúdo nas entrevistas realizadas, bem como na análise dos dados, que 

permitiram um entendimento com maior clareza no que se refere a responder o 

objetivo geral e os objetivos específicos do presente trabalho. 

Quanto ao objetivo geral, observou-se que a motivação da implantação dos 

escritórios de projetos, foi possibilitar ao Estado gerir melhor os seus recursos 

buscando executar os projetos com maior eficiência obtendo uma maior eficácia nos 

seus resultados aliado também de uma reestruturação do seu planejamento. Com 

relação a atuação dos escritórios observou-se que eles atuam de forma estruturada 

e coordenada em três níves, a saber: estratégico, tático e operacional.  

Quanto ao primeiro objetivo específico, que trata do entendimento dos fatores 

motivadores para a implantação de escritórios de projetos e como ocorreu essa 

implementação, identificaram-se após a análise de conteúdo, os seguintes itens: a 

motivação da implantação dos escritórios de projetos no Governo do Estado do 

Ceará; a forma como se deu essa implementação e que fatores motivaram a 

implantação dos escritórios na gestão dos projetos no Governo do Estado do Ceará. 
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Com relação à motivação da implantação observou-se que os principais 

pontos foram: a necessidade da unificação do planejamento nas secretarias; a 

necessidade de elaboração das metodologias de gerenciamento de projetos e de 

apoio a gestão e capacitação dos gerentes de projetos; carência de pessoas no 

setor público com perfil adequado para gestão de projetos; falta de padronização 

dos processos, principalmente do planejamento dos projetos; melhor gestão dos 

projetos nas secretarias finalísticas e necessidade de informações para subsidiar a 

tomada de decisões gerenciais, principalmente dos secretários e do governador; e a 

elevada complexidade de grandes empreendimentos, que são responsáveis por 

grande parte da execução da estratégia de governo. 

Com relação à implementação dos escritórios, observou-se que houve uma 

segmentação da gestão de projetos estruturada nos escritórios de projetos, 

adequada às necessidades do Estado e necessária para a resolução dos problemas 

da gestão do portfólio de projetos do governo do Estado do Ceará. 

A estratégia foi um projeto piloto em cinco secretarias, com a alocação de 

técnicos da Seplag, em cinco unidades setoriais de planejamento dessas 

secretarias, para atuar em conjunto com as equipes locais de planejamento e 

orientar na elaboração dos instrumentos de planejamento e no monitoramento dos 

projetos e num segundo momento, a posterior expansão para as demais secretarias. 

É interessante ressaltar que o Estado do Ceará, enquanto organização social 

pública realizou esforços congruentes e direcionados às falhas detectadas em 

consonância com o que defendem os teóricos. 

A estruturação dos escritórios de projetos foi feita de forma organizada, a 

partir da necessidade de um gestão de projetos, para obtenção de melhores 

resultados e alcance das metas definidas na Gestão Pública por Resultados. 

Decorrente da análise dos fatores que motivaram a implantação dos 

escritórios na gestão dos projetos no setor público, concluiu-se que a sua 

implementação ocorreu por necessidade estratégica do governo, buscando 

aumentar a eficiência do Estado e implementar o seu crescimento e da sua 

economia, viabilizada por uma gestão técnica e eficaz dos seus projetos, além de 

mudanças estruturais e possíveis correções da estratégia durante a sua realização. 
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Quanto ao segundo objetivo específico, a análise de conteúdo em busca de 

respostas sobre como ocorre o controle e de que maneiras o escritório influencia a 

gestão do portfólio de projetos no setor público, permitiu algumas inferências. 

Observou-se que o controle maior se verificou pela reestruturação 

organizacional, com a implantação dos escritórios de projetos que apoiaram a 

gestão de projetos realizando capacitações para possibilitar uma gestão efetiva e um 

monitoramento eficaz. 

Isso se tornou possível, por maior rapidez no escalonamento dos problemas 

para sua resolução, desde os níveis inferiores até o nível maior do Estado, 

possibilitando a solução dos mesmos com mais celeridade e com um menor impacto 

para os projetos. 

Isso ocorre como consequência da formulação de fluxos dos novos processos 

ou da reformulação de processos já existentes. 

Observou-se também que existem três níveis dentro do Estado para a 

realização da gestão de projetos. No primeiro nível, fica o escritório central que 

realiza um controle dos projetos estratégicos de governo e fica locado na Seplag, no 

segundo nível, ficam os escritórios setoriais que realizam o controle de todos os 

projetos, incluindo os estratégicos setoriais e os complementares e ficam lotados nas 

secretarias, e os gerentes de projetos de todas as secretarias são os responsáveis 

pela gestão dos projetos e repassam as informações sobre a execução dos mesmos 

para os escritórios setoriais e central, representando o nível operacional. 

Observou-se que a influência ocorre em virtude da articulação entre as 

secretarias para resolução dos problemas e ameaças, e que a outra forma se dá 

com a correta análise da categoria do projeto, o que tem grande impacto no que se 

refere a sua importância quanto à gestão e monitoramento. 

Quanto ao terceiro objetivo específico, na análise de conteúdo para entender 

os obstáculos na implementação e atuação dos escritórios de projetos no setor 

público, observou-se que na visão de todos os entrevistados, o maior problema é o 

desafio cultural, pois as pessoas apresentam grande resistência por não 
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conhecerem e não entenderem os benefícios que essa nova forma de atuação 

implicará em resultados positivos. 

Observou-se na fala dos dez entrevistados, que o processo de implantação 

da cultura de gestão de projetos é um processo ainda em fase de consolidação, por 

isso alguns resultados ainda não são os esperados, tendo como um dos principais 

obstáculos a resistência a essa mudança cultural. 

A falta de pessoas com perfil adequado tanto para realizar a gestão quanto 

para a participação nos escritórios setoriais é outro obstáculo para a evolução desse 

processo. 

Quanto ao quarto objetivo específico, a análise de conteúdo sobre os 

resultados e percepções dos gestores sobre a atuação dos escritórios de projetos no 

setor público, permitiu algumas conclusões e inferências importantes sobre esse 

questionamento. 

Observa-se, que há uma percepção de um gerenciamento mais eficaz dos 

seus projetos, decorrente da implantação dessa cultura de projetos, o que têm 

permitido ao governo do Estado do Ceará o alcance das suas metas.  

Observa-se como resultados também a melhoria do planejamento, através da 

unificação nas setoriais dos seus principais instrumentos de planejamento, a saber: 

o PPA e a LOA. 

O Estado do Ceará configura-se entre os Estados que têm buscado sua 

modernização gerencial para fazerem frente à crise que ocorreu na década de 80, 

buscando uma maior eficiência no serviço público (PEREIRA, 1996; PETERS, 2008), 

o que tem sido reforçado por leis como a LRF, que tornam os gestores públicos mais 

vigiados e exigidos em relação a melhor forma de resolver a equação de receitas e 

despesas dos Estados e oferecerem melhores resultados, assim como o retorno dos 

recursos públicos empregados nas diversas empreitadas do poder público, pelas 

quais são os governantes e gestores, os responsáveis. 

Dentro desse contexto, a mudança da cultura organizacional com a inserção 

de uma cultura de gestão de projetos, criação de metodologias de gestão de 
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projetos e a estruturação de escritórios, além da capacitação para melhorar a sua 

gestão, fazem parte de um processo complexo de gestão de portfólios de projetos. 

Observa-se como resultado desse processo, a apropriação das informações 

por parte dos secretários que têm dado maior apoio, além de uma maior 

institucionalização da cultura de gestão de projetos nessas setoriais, uma melhor 

aceitação em relação aos escritórios por parte dos gerentes, atuando como suporte 

para um melhor desempenho das suas funções na condução dos projetos. 

Analisa-se que o Estado de forma macro tem investido e acreditado que a 

mudança propiciada pela incorporação de uma cultura de gestão de projetos traz 

benefícios e resultados diretos para a consecução da sua política governamental, 

dentro de uma reconfiguração organizacional mais ampla, funcionando como 

resposta aos desafios que se apresentam. 

Isso caracteriza uma importante mudança organizacional que tem como 

objetivo maior enfrentar um novo contexto e atender de forma melhor aos anseios da 

sociedade. 

Avalia-se que poderiam ser bem maiores e melhores os resultados obtidos 

frente às metas estabelecidas na GPR, caso os resultados nos projetos fossem 

ainda melhores que os obtidos e isso resultaria num índice maior de alcance das 

metas estabelecidas para os projetos. 

Observa-se contudo, que o índice de alcance das metas foi alto, o que 

possibilitou ao longo dos anos uma evolução positiva dos indicadores das 

secretarias, que tiveram os seus resultados da GPR divulgados em 2012 referente 

ao ano de 2011 quanto aos resultados dos projetos e dos indicadores com relação 

ao período de 2007 a 2011, com relação às secretarias analisadas. 

No entanto, é importante salientar, que conforme foi ressaltado no estudo em 

questão, a implantação dessa cultura de gestão de projetos é ainda recente e em 

fase de consolidação, onde apenas cinco secretarias (SEDUC, SEINFRA, SETUR, 

SRH e SSPDS) possuem mais de três anos que já têm adotado essa cultura de 

gestão de projetos, em busca de melhores resultados para os seus respectivos 

projetos. 



199 
 

 

É importante observar que a continuidade desse processo na sua 

implementação e melhoria contínua, permitirão resultados ainda melhores, havendo 

uma percepção de melhoria dos resultados de forma geral. 

Outro aspecto interessante a ser observado é que projetos de pequena e 

média complexidade, obsevados nos resultados da GPR têm tido resultados 

satisfatórios quanto ao alcance de suas metas, mas quanto ao fato de projetos de 

grande complexidade, o índice de sucesso já não tem sido tão satisfatório, o que 

pode ser explicado pela complexidade inerente a tais projetos, conforme observado 

por Cooke-Davies et al. (2011). 

5.1  LIMITAÇÕES E SUGESTÕES DO ESTUDO  

O presente trabalho de pesquisa apresenta limitações, visto que o resultado 

se refere à apenas ao Estado do Ceará, mesmo que se trate dos escritórios de 

projetos de todo o Ente Federado, pois sabe-se que podem existir diferenças entre 

os Estados da União. 

Mas no contexto geral, os resultados são expressivos para o objetivo principal 

da pesquisa, que é entender a atuação dos escritórios de projetos no setor público, e 

suas diferenças em relação ao setor privado, por ter na sua quase totalidade, as 

atividades vinculadas à obediência e vigilância da lei.  

Mesmo com suas limitações, o trabalho é de grande importância, pois 

permitiu revelar as singularidades da gestão de projetos no setor público, que tem 

despertado o interesse de alguns pesquisadores em estudar e entender tais 

singularidades da gestão de projetos no setor público (CARNEIRO et al., 2010; 

FURTADO; FORTUNATO; TEIXEIRA, 2011). 

Outros estudos poderão ser realizados tendo este trabalho como base ou 

ponto de partida, inclusive de natureza quantitativa, para possibilitar um 

entendimento mais profundo em algumas áreas tratadas nesta pesquisa de natureza 

empírica e exploratória, assim como poderão ser realizadas em outras áreas do 

setor público ou em outras unidades da federação, seja no âmbito estadual ou 

municipal. 
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APÊNDICE I 
 

 
 

Questionário organizacional semi-estruturado sobre a implantação e atuação dos 
escritórios de projetos na gestão do portfólio de projetos no setor público no 

Estado do Ceará. 
 
Objetivo específico 1:  
- Identificar os fatores motivadores da implantação dos escritórios de projetos e como  
ocorreu a implantação. 

1. O que motivou a implantação dos escritórios de projetos no Governo do Estado do 
Ceará, em especial o escritório de monitoramento de projetos na SEPLAG? 
(HERRERO, 2005; HILL ,2008; CRAWFORD; HELM, 2009; HOBBS; AUBRY; 
THUILLIER, 2008; HOBBS; AUBRY, 2010; MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 
2010; CRAWFORD, 2011; COOKE-DAVIES ET AL., 2011; GIACOMO, 2005; 
SECCHI, 2009; CARNEIRO ET AL., 2010; STEINFORT; WALKER, 2011) 

2. Como ocorreu essa implementação? (BOURDICHON; DARLI, 2007; PMI, 2009a; 
HOBBS; AUBRY, 2010; CRAWFORD, 2011) 

3. Quais fatores tornam importante o escritório de projetos na gestão dos projetos 
públicos? (HERRERO, 2005; DINSMORE; CAVALIERI, 2007; CARNEIRO ET AL., 
2010; HOBBS; AUBRY, 2010; CRAWFORD, 2011; COOKE-DAVIES ET AL., 2011) 
 

Aspectos: Fatores determinantes da implantação; Inovação organizacional; Cultura 

organizacional na gestão de projetos; Nível de complexidade dos projetos; Processo decisório 

de implantação. 

 

Objetivo específico 2: 
- Analisar como os escritórios de projetos controlam e influenciam a gestão do portfólio 
de projetos 

4. Qual é o papel do escritório de monitoramento de projetos na SEPLAG em todos os 
seus aspectos? (MAXIMIANO; FONSECA; GUEDES, 2011;PMI, 2009a; 
DINSMORE; CAVALIERI, 2007; HOBBS; AUBRY; THUILLIER, 2008; CRAWFORD; 
HELM, 2009) 

5. Como ele exerce o controle da gestão do portfólio de projetos e como é o seu 
relacionamento com o Governador? (CRAWFORD; HELM, 2009; PMI, 2009a; 
FURTADO; FORTUNATO; TEIXEIRA, 2011)  

6. De que maneiras influencia a gestão do portfólio de projetos?  (CRAWFORD; HELM, 
2009; PMI, 2009a; FURTADO; FORTUNATO; TEIXEIRA, 2011)  
 

Aspectos: Estrutura hierárquica; Estrutura e funções do escritório; Metodologia; Ferramentas; 

Prioridades. 
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Objetivo específico 3: 
- Analisar os obstáculos na atuação dos escritórios de projetos  

7. Quais dificuldades foram encontradas na atuação do escritório? (BOURDICHON; 
DARLI, 2007; HERRERO, 2005; HOBBS; AUBRY; THUILLIER, 2008; CRAWFORD; 
HELM, 2009; FURTADO; FORTUNATO; TEIXEIRA, 2011; HOBBS; AUBRY, 2010) 

8. Quais foram os maiores problemas? Cultura organizacional, estrutura organizacional, 
maturidade organizacional, aspectos psicológicos/emocionais ou outros problemas, 
como o viés político? (BOURDICHON; DARLI, 2007; HERRERO, 2005; MANAS, 
2008; DUBKE; COELHO JR.; NASCIMENTO, 2010; HOBBS; AUBRY; THUILLIER, 
2008; CRAWFORD; HELM, 2009; FURTADO; FORTUNATO; TEIXEIRA, 2011; 
HOBBS; AUBRY, 2010; CLARK; HOWELL; 2009; COOKE-DAVIES e CRAWFORD, 
2012) 
 

Aspectos: Cultura organizacional na gestão de projetos; Perfil dos servidores; Dificuldades e 

obstáculos. Estrutura organizacional; Desafios. 

 

Objeto específico 4: 
- Analisar os resultados dos escritórios de projetos 

9. O processo de implantação de uma cultura de gestão de projetos no governo do Estado 
do Ceará tem sido apoiado pelos principais gestores e tem sido incentivado uma 
melhoria contínua da gestão de projetos? (PMI, 2009a; SONG, 2010; HOBBS; 
AUBRY; THUILLIER, 2008; CRAWFORD; HELM, 2009; STEINFORT; WALKER, 
2011; TEIXEIRA FILHO ,2010; FURTADO; FORTUNATO; TEIXEIRA, 2011) 

10. Quais os resultados de um escritório de projetos no setor público; e a sua avaliação dos 
resultados da performance dos projetos, programas e do portfólio como um todo? 
(SONG, 2010; HOBBS; AUBRY; THUILLIER, 2008; CRAWFORD; HELM, 2009; 
FURTADO; FORTUNATO; TEIXEIRA, 2011; GREGO ET AL., 2009) 

11. Como você avalia antes, durante e após a implantação? (HOBBS; AUBRY; 
THUILLIER, 2008; CRAWFORD; HELM, 2009; FURTADO; FORTUNATO; 
TEIXEIRA, 2011; GREGO ET AL., 2009; KERZNER, 2001; PMI, 2008; PRADO, 
2012) 
 

Aspectos: Cultura organizacional na gestão de projetos; Resultados; Percepção dos gestores; 

Melhoria do controle organizacional. 

 

 

 
 


