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RESUMO

Implantação de um Escritório de Gerenciamento de Projetos: uma proposta ao IF Sudeste MG

Objetivo do trabalho:

O desafio da gestão pública em transformar as estruturas administrativas burocráticas em mais
flexíveis  e  eficientes  vem  sendo  reforçada  pela  prática  de  planejamento  que  tem  seus
princípios e diretrizes alinhadas às áreas de conhecimento e processos do gerenciamento de
projetos. Neste sentido o objetivo do estudo foi analisar o processo de implantação de um
Escritório de Gerenciamento de Projetos (EGP) num campus específico do IF Sudeste MG,
uma organização pública para educação tecnológica e disseminação da ciência e tecnologia. E
num aspecto específico o estudo propõe um plano de projeto para implementação do EGP.

Procedimentos/Método para a solução do problema:

O método de solução do problema foi delineado para permitir o fluxo adequado das atividades
para realização do estudo, ele está dividido em três fases: pesquisa documental, diagnóstico e
a solução proposta.
A  fase  da  pesquisa  documental  envolveu  o  levantamento  bibliográfico  de  estudos  que
tratavam sobre escritório de gestão de projetos  e a legislação brasileira  que dispunha nas
melhorias do planejamento e da governança pública. Na fase de diagnóstico há uma divisão
do processo junto aos servidores e o diagnóstico com os dirigentes.  No processo com os
servidores há uma etapa que configura-se como um curso de capacitação aos servidores e com
as informações  levantadas  houve a  análise  qualitativa  da entrevista  coletiva  mediada  pela
técnica de análise de conteúdo.
A segunda parte  da fase do diagnóstico  ocorreu com a entrevista  com dirigentes  sobre a
possibilidade  de  implementação  do  EGP,  com as  informações  coletadas  houve  a  análise
qualitativa das entrevistas com os dirigentes e também houve uma análise quantitativa das
respostas à solução proposta utilizando o teste não paramétrico conhecido como teste qui-
quadrado de aderência. A terceira e última fase do método de solução do problema é a solução
proposta por meio da proposição do plano do projeto de implementação do EGP.

Resultados:

Os resultados  alcançados  evidenciam os  fatores  de resposta  ao dilema,  pois os dirigentes
indicaram a necessidade premente do apoio ao planejamento das atividades e da capacidade
de estabelecer escopo das iniciativas de forma efetiva, quanto às oportunidades o EGP poderá
promover  melhorias  na  comunicação  entre  os  setores  e  no  aproveitamento  dos  recursos
humanos da organização. Já as ameaças, que precisam ser consideradas, de acordo com os
dirigentes seriam a dificuldade de criar um fluxo de comunicação para demonstrar a utilidade
do EGP e também a falta de engajamento das pessoas envolvidas. Em linhas gerais o objetivo
de analisar o processo de implantação de um EGP foi alcançado, pois além dos fatores de
implementação identificados foi possível verificar a aceitação dos servidores com potencial de
composição  do  EGP  e  o  aceite  dos  dirigentes  na  aprovação  do  plano  do  projeto  de
implementação, mesmo com indicação diferente aos fatores entre os níveis gerenciais. 



Implicações práticas:

O EGP não é a solução de todos os problemas da instituição, mas tende a ser um caminho
para  resolvê-los.  Neste  sentido,  as  implicações  práticas  do  estudo  envolvem  aspectos
importantes  que  começaram  pela  demanda  contratada  do  IF  Sudeste  MG  ao  curso  de
Mestrado Profissional do Programa de Pós-graduação em Administração (PPGA-MPA) da
Universidade  Federal  Fluminense  por  meio  de  um  convênio  para  qualificação  de  seus
servidores tendo como contrapartida a produção de solução os problemas organizacionais. As
possibilidades de utilização com os resultados obtidos proporcionam a solução para melhoria
da  governança  pública  com  práticas  de  planejamento  orientadas  à  gestão  de  projetos
adaptando-se ao Decreto 9203/2017.

Originalidade e contribuições:

O  estudo  apresenta  contribuições  acadêmicas  para  a  área  de  Administração  no  tema
envolvendo  a  gestão  de  projetos  e  apresenta  aderência  a  linha  de  atuação  científico-
tecnológica do programa de mestrado profissional “Estratégia e Operações” que envolve a
análise  de  eficiência  e  modelos  de  avaliação  de  projetos,  mais  especificamente  o  estudo
enquadra-se  na  linha  de  pesquisa  “Gestão  de  Projetos,  Apoio  a  Decisão  e  Avaliação  de
Desempenho  Organizacional”.  A  produção  técnica/tecnológica  realizada  neste  trabalho
evidencia  a  capacidade  de  contribuição  do  mesmo  para  a  área  do  conhecimento  em
Administração, assim como para organizações públicas e instituições de ensino.

Produção Técnica/Tecnológica:

A produção associada  ao estudo,  por  se  tratar  de um trabalho voltado para  a  solução de
problemas  de  uma  organização  tem  como  produtos  relacionados  aos  critérios  do  Qualis
Técnico/Tecnológico  as  seguintes  proposições:  (1)  relatório  técnico  conclusivo  com  dois
processos de gestão que receberam a aprovação de servidores e dirigentes da organização e
apresentam possibilidades de replicação em outras unidades do IF Sudeste MG, assim como,
em outros institutos federais, são eles: (a) o plano do projeto de implementação do EGP e (b)
o fluxograma com as etapas do método para a solução do problema; (2) curso de formação
profissional  e  (3)  material  didático,  pois  dentre  o material  instrucional  organizado para a
oficina de formação e sensibilização aos servidores foi desenvolvido um caso para ensino.
No que se refere a facilidade de adoção a solução proposta apresentou abrangência realizada
para o curso de formação e o material didático (caso de ensino), pois houve uma aplicação e
apresentam possibilidades de replicação. Para o processo de gestão desenvolvido no método
de pesquisa, os resultados evidenciam a aplicação bem-sucedida e no caso do plano do projeto
de implementação do EGP, com a aprovação dos dirigentes há proposta de ser aplicado na
organização.
Considerando a produção de conhecimento, o estudo apresenta médio teor inovativo, uma vez
que houve a combinação de conhecimentos já estabelecidos e a solução proposta e também
apresentou uma diversidade razoável de atores envolvidos, uma vez que, as etapas planejadas
foram realizadas no âmbito do programa de mestrado profissional e aplicadas na organização
contratante,  o IF Sudeste  MG, assim pode-se considerar  que tal  solução caracteriza-se de
complexidade média.

Palavras-Chave:  Escritório  de  projetos,  administração  pública,  planejamento,  governança
pública.



ABSTRACT

Implantation of a Project Management Office: a proposal to IF Sudeste MG

Objective of the study:

The challenge of public  management  to  make bureaucratic  administrative  structures  more
flexible  and efficient  has  been reinforced by planning practice  that  has its  principles  and
guidelines aligned with project management knowledge. Then the purpose of the study was to
analyze the process of implementation of a Project Management Office (PMO) in a specific
campus  of  IF  Sudeste  MG,  a  public  organization  for  technological  education  and
dissemination of science and technology. And specific goal was to propose a project plan for
PMO implementation.

The problem-solving method:

The solving method was designed to allow the adequate flow of activities for the study, it is
divided into three phases: documentary research, diagnosis and the proposed solution.
The documentary research phase involved the theory survey of studies that dealt  with the
project management office and the Brazilian legislation that provided for improvements in
planning and public governance. In the diagnostic phase there is a division of the process with
the employees and the diagnosis with the managers. In the process with employees there is a
stage that was a training course for employees and with the information collected there was a
qualitative analysis of the group interview by the technique of content analysis.
The second part of the diagnosis phase occurred with the interview with managers about the
possibility  of  implementation  of  the  PMO,  with  the  information  collected  there  was  a
qualitative  analysis  of  the  interviews  with  the  leaders  and  there  was  also  a  quantitative
analysis of the responses to the proposed solution using the nonparametric test. of the chi-
square of adherence. The third and final phase of the problem-solving method is the solution
proposed by proposing the PMO implementation project plan.

Results:

The results show the factors for the response to the dilemma, as the leaders indicated the
urgent  need  to  support  the  planning  of  activities  through  the  condition  of  effectively
establishing the scope of the initiatives, as the opportunities PMO promotes improvements in
communication between sectors. and empowering the human resources of the organization.
The threats that need to be considered, according to the leaders, would be the difficulty of
creating a communication flow to demonstrate the usefulness of EGP and also the lack of
engagement  of  the people involved.  In general,  the objective  of  analyzing the process of
implementation  of  an  PMO  was  achieved,  because  in  addition  to  the  identified
implementation factors it was possible to verify the acceptance of employees with potential
composition of PMO and the acceptance of the leaders in the approval of the implementation
project plan.



Practical Implications:

PMO is not the solution to all the institution's problems, but it tends to be a way to solve
them. So, the practical implications of the study involve important aspects that started with
the  demand  from  IF  Sudeste  MG  to  the  Professional  Master  Program  in  Business
Administration  Program (PPGA-MPA) from Universidade  Federal  Fluminense through an
agreement to qualify its employees in return. the elaboration of solution to the organizational
problems. The possibilities of use with the obtained results provide the solution to improve
public  governance  with  planning  practices  oriented  to  project  management,  adapting  to
Decree 9203/2017.

Originality and contributions:

The  study  presents  academic  contributions  to  the  field  of  business  administration  in  the
subject involving project management and is aligned with the research line of the professional
master's degree “Strategy and Operations” which involves the efficiency analysis and project
evaluation  models,  more  specifically  the  framed  study.  Project  Management,  Decision
Support and Organizational Performance Evaluation. The technical / technological production
created in this study shows its contribution to management knowledge, as well as to public
organizations and educational institutions.

Technical / Technological Production:

The production associated with the study and related to the Qualis Technical / Technological
criteria the following propositions: (1) Technical report with two management processes that
have  received  the  approval  of  the  employees  and  managers  of  the  organization  and  has
possibilities  of  replication  in  other  units  of  IF  Sudeste  MG  as  well  as  in  other  federal
institutes, they are: (a) the PMO implementation project plan and (b) the flow with the method
steps to solve the problem; (2) professional training course and (3) didactic content with a
case study.
Regarding applicability, the solution shows comprehensiveness to the training course and the
material  content  (case  study),  as  there  was  an  application  and  have  the  possibility  of
replication. The management process developed by the research method, the results show the
successful application and in the case of the PMO implementation project plan, which was
approved by the leaders for application in the organization.
Considering the production of knowledge, the study shows medium innovative content, since
there was a combination of established knowledge and the proposed solution also showed a
reasonable diversity of actors involved, with stages planned under the professional master's
program and applied in the contracting organization. Thus, it can be considered that such a
solution is characterized by medium complexity.

Keywords: Project management office, public administration, planning, public governance.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Contexto da Realidade Investigada

A administração pública vem passando por inúmeras transformações, dessa maneira

busca  continuamente  aprimorar  a  qualidade  dos  serviços,  visando  alcançar  sua  missão

precípua de melhor atender às reais necessidades da sociedade. O gerenciamento de projetos

mostra-se como uma alternativa para proporcionar  o ganho de qualidade  e efetividade.  A

importância do gerenciamento de projetos dentro do setor público tem se consolidado como

uma iniciativa governamental de modo a assegurar e contribuir para a governança com foco

na  transparência,  accountability,  eficiência  e  efetividade  no  uso  de  recursos  públicos,  na

implementação de políticas e mudanças e, principalmente, na manutenção da confiabilidade

pública (CLEMENTE; MARX; CARVALHO, 2017).

A abordagem do gerenciamento de projetos, embora sempre tenha existido, teve sua

difusão  na  década  de  60  com a  criação  do  Project  Management  Institute (PMI).  Esta  é

caracterizada  pela  reestruturação  do  gerenciamento  e  adaptação  de  técnicas  especiais  de

gerenciamento, com o objetivo de atingir um melhor controle dos recursos existentes. Kerzner

(2011) o define como sendo um empreendimento com objetivo bem definido, que consome

recursos e opera sob pressão de prazos, custos e qualidade. Além de instrumento operacional

para adaptação e  evolução organizacional,  o gerenciamento de projetos  exerce importante

papel  estratégico.  Projeto,  segundo  o  Guia  PMBOK  2013,  é  um  esforço  temporário

empreendido para criar  um produto,  serviço ou resultado exclusivo,  com início  e término

previamente definidos. Os projetos são frequentemente usados como meio para viabilizar a

execução das estratégias da organização (PMBOK, 2013).

A  cultura  organizacional,  o  estilo  e  a  estrutura  são  considerados  fatores  que

influenciam  em  como  os  projetos  são  priorizados,  planejados  e  executados  (KERZNER,

2016).  Diante disso, é importante destacar o papel do PMO (Project Management Office), ou

EGP  (Escritório  de  Gerenciamento  de  Projetos).  A  implementação  de  um EGP,  ajuda  a

transformar a cultura organizacional à medida que evidencia de maneira estruturada e formal

as necessidades de processos e corpo de governança gerando mais benefícios,  disciplina e

entendimento para a organização (CRUZ; SCUR, 2016). 
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Segundo  o  Guia  PMBOK  (2013),  EGP  é  uma  estrutura  de  gerenciamento  que

padroniza os processos de governança relacionados a projetos e facilita o compartilhamento

de recursos, metodologias, ferramentas e técnicas. As responsabilidades de um EGP podem

variar desde fornecer funções de suporte de gerenciamento de projeto até ser responsável pela

gestão direta de um ou mais projetos.

A organização objeto de pesquisa deste trabalho é o Instituto Federal de Educação,

Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais – Campus Barbacena. Com a criação dos

Institutos Federais, a antiga Escola Agrotécnica Federal de Barbacena (EAFB), passou a ser

uma das dez unidades do IF Sudeste MG. É uma instituição centenária que foi criada pelo Dr

Diaulas  Abreu,  em 1910  pelo  decreto  nº  8.358  de  9  de  novembro,  assinado  pelo  então

presidente  Nilo  Peçanha,  como  Aprendizado  Agrícola  de  Barbacena,  subordinado  ao

Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. Constituiu um dos passos para a instalação

do ensino agrícola  no país.  Suas atividades  foram iniciadas  em 14 de junho de 1913, no

governo de Marechal Hermes da Fonseca (BRASIL, 1910).

Ao longo dos anos, teve seu nome e subordinação muitas vezes modificado. Hoje,

encontra-se vinculada à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica – SETEC – do

Ministério da Educação. Em imponente estilo normando, a instituição possui uma área de

aproximadamente quatrocentos e setenta e nove hectares e uma grande diversidade de cursos,

acompanhando  as  mudanças  de  cenários  e  sempre  buscando  atender  as  demandas  da

comunidade local e regional. Atualmente oferece cursos técnicos, tecnológicos, licenciaturas,

bacharelados, engenharias, PROEJA e ensino a distância (IFSUDESTEMG, 2018).

O IF  Campus Barbacena atende a comunidade local e regional, possui mais de 400

colaboradores,  sendo  eles  professores  (efetivos,  substitutos,  temporários  e  voluntários),

técnicos administrativos em educação, funcionários terceirizados, estagiários e bolsistas. Em

todas as modalidades de ensino, atualmente, o corpo discente tem mais de dois mil alunos. O

campus possui  um  Laboratório  de  Análise  de  Solos  e  um  Posto  Vendas  que  atende  as

demandas internas e também as externas. 

No organograma do IF Sudeste MG estão alocadas: a Direção Geral e logo abaixo

cinco diretorias sistêmicas e dois departamentos de ensino.
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Figura 1 - IF Sudeste MG – Campus Barbacena – Prédio Sede
Fonte: Fábio Oliveira da Silva (Aluno do Curso Técnico em Agropecuária)  

Em dezembro de 2017 entrou em vigor o Decreto Federal 9.203 que dispõe sobre a

política de governança da administração pública federal direta.  De acordo com o decreto,

caberá a administração dos órgãos e das entidades, observados as normas e procedimentos

específicos  aplicáveis,  implementar  e  manter  mecanismos,  instâncias  e  práticas  de

governança. Estes mecanismos podem ser vistos nos conceitos de gestão de projetos.

Segundo  Carvalho  (2016),  estudar  a  gestão  de  projetos  na  prestação  dos  serviços

públicos torna-se tema relevante para a descoberta de novos modelos, ferramentas e técnicas

específicas, possibilitando a implantação na esfera pública daquilo que a teoria traz para as

organizações privadas. De acordo com a mesma autora, uma das principais consequências da

gestão orientada a resultados, em decorrência da aplicação de técnicas e ferramentas para a

gestão dos projetos públicos, é a melhoria do desempenho organizacional.

Para Lima (2008) a implementação de estruturas como o EGP é uma ação que tem

sido muito utilizada visando desenvolver e aprimorar a gestão de projetos nas organizações,

num momento em que, cada vez mais, estas estão utilizando projetos para implantar o seu

planejamento estratégico, torna-se fundamental garantir a maior eficiência e eficácia na gestão

de projetos. Corroborando essa ideia, Dai e Wells (2004), concluem que a presença do EGP

tem influência  positiva  no sucesso  dos  projetos,  dados esses  benefícios,  existe  uma forte

tendência à implementação formal de EGP nas organizações. 
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Embora  seja  uma  tendência,  segundo  Oliveira  et  al.  (2017),  no  âmbito  das

Universidades Públicas, apenas quatorze das sessenta e três existentes no país, possuem EGP. 

1.2 Problematização e objetivos

Organizações de todo o mundo têm cada vez mais aderido ao escritório de projetos,

embora haja o reconhecimento  de sua importância,  a implementação nem sempre é bem-

sucedida (ALVES et al., 2013). Dessa constatação emana a questão motivadora deste estudo:

Quais os fatores relevantes para a implementação de um Escritório de Gerenciamento Projetos

num campus do IF Sudeste MG?

Para  responder  à  questão  de  pesquisa,  o  objetivo  geral  deste  estudo  é  analisar  o

processo de implantação de um Escritório de Gerenciamento de Projetos (EGP) no Campus

Barbacena. A partir do objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos específicos:

 Identificar  um caso da instituição  para contextualização junto aos servidores e

gestores sobre a relevância dos conhecimentos de Gestão de Projetos (GP).

 Identificar  junto  aos  servidores  do  Campus Barbacena  as  variáveis  para  a

implantação do EGP. 

 Compreender a opinião dos servidores sobre a aplicação do conhecimento de GP

em determinadas iniciativas do campus Barbacena do IF Sudeste MG e os fatores

para a implantação do EGP.

 Verificar  a  opinião  dos  gestores  em níveis  organizacionais  diferentes  sobre  a

potencial implantação do EGP ao Campus Barbacena.

 Desenvolver um plano de implementação para o EGP.

 Deve-se registrar que o processo de análise em questão envolve a implantação, ou

seja, iniciar o processo de desenvolvimento de um EGP tendo como resultado um

plano para a sua implementação, neste caso estabelecer a sua execução.

1.3 Justificativa 

A  necessidade  de  alinhar  objetivos  e  estratégias  da  organização  à  execução  de

portfólios, programas e projetos não é uma tarefa comum. Comunicar esta estratégia de forma

eficiente  e torná-la eficaz é um desafio constante  para as organizações (PMI, 2013).  Para

Kerzner (2011), projetos são críticos para o sucesso de qualquer organização, uma vez que
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correspondem  às  atividades  que  resultam  em  produtos,  serviços  e  processos  novos  ou

modificados e que adicionam características inovadoras e inteligentes. 

A implementação do Escritório de Gerenciamentos de Projetos que foi sugerido neste

estudo  para  o  IF  Sudeste  MG  –  Campus Barbacena  justifica-se  pela  necessidade  de

minimização de possíveis problemas na implementação de estratégias, como as propostas pelo

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), traduzidas na forma de ações e projetos, bem

como a divulgação das boas práticas de gerenciamento de projetos e o acompanhamento de

todos os projetos estratégicos da instituição, podendo contribuir para a redução do índice de

falhas na execução de projetos alinhado ao planejamento estratégico. 

1.4 Estrutura do documento

O  estudo  está  dividido  em  oito  partes.  Na  primeira  parte,  a  introdução  com  a

contextualização  da  realidade  investigada,  os  objetivos  e  a  justificativa  de  pesquisa.  A

segunda parte apresenta a fundamentação teórica acerca dos temas pertinentes ao estudo. O

diagnóstico  do  problema  é  apresentado  na  terceira  parte.  Na  quarta  seção  descreve-se  o

método para a análise do problema. A quinta parte do trabalho apresenta a análise da solução

proposta, trazendo os ajustes a legislação, as análises qualitativas e o tratamento quantitativo

dos dados.  A solução recomendada, sendo esta, o plano de ação sugerido é apresentado na

sexta parte do estudo. Já na sétima seção são apresentadas as considerações finais com as

conclusões e resposta ao problema de pesquisa e aos objetivos, bem como as contribuições no

que  se  refere  ao  impacto  da  solução  proposta,  sua  aplicabilidade,  o  grau  de  inovação

apresentado e a complexidade associada aos atores envolvidos.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O ambiente onde a organização está inserida influencia suas principais ações e requer

atuação ativa e proativa da alta gestão (OLIVEIRA, 2010). Segundo o mesmo autor, a etapa

de  formulação  da  estratégia  organizacional  é  habitualmente  chamada  de  planejamento

estratégico e consiste no processo administrativo que permite estabelecer os rumos a serem

seguidos pelas  organizações  de  modo a otimizar  a  interação  entre  estas  e  o  ambiente.  O

planejamento por si só, não pode ser uma peça de gestão isolada, sendo assim, o que pode

viabilizar e oportunizar o alcance dos resultados desejados é a organização e realização das

ações e projetos por meio das práticas de gestão. Essa iniciativa procura reduzir os riscos de

executar  projetos  não prioritários  e  não  agregadores  de  valor  e  principalmente  alinhar  os

objetivos definidos como estratégicos pela organização (SIEDSCHLAG; SILVA JUNIOR;

ALVEZ, 2016).

Segundo Senge (2006), as organizações existem para um propósito.  Para Dewburst et

al. (1999) organizações públicas são aquelas que não estão voltadas ao lucro. Setor público se

distingue do privado em quatro aspectos: (1) objetivo principal não é a maximização de lucro;

(2) falta de clareza sobre quem são os reais clientes coaduna com as necessidades diferentes

de  clientes;  (3)  grande  número  de  stakeholders;  (4)  setor  público  sujeito  aos  mandos  e

desmandos dos governos (FRYER; ANTONY; DOUGLAS, 2007). Crawford e Helm (2009)

pontuam que o  uso  responsável  do  dinheiro  público  na  implementação  de  políticas  e  na

provisão de serviços e infraestrutura através do governo está sujeito à atenção da mídia e de

stakeholders que, portanto, podem causar dano político ao governo responsável. O destaque

na mensuração de performance em governos é uma demanda atual e crescente como resultado

de leis governamentais e pressão pública para tanto e, em especial, no que tange à gestão de

projetos, de programas, de portfólios e do dinheiro público (KWAK; ANBARI, 2012).

2.1 Gerenciamento de projetos

Para  melhor  entendimento  do  que  é  Gerenciamento  de  projetos,  faz-se  necessário

primeiramente esclarecer a diferença entre projeto e processo. Segundo PMBOK (2013, p.3)

um projeto é:



24

Um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado
exclusivo. A natureza temporária dos projetos indica que eles têm um início e um
término  definidos.  O  término  é  alcançado  quando  os  objetivos  do  projeto  são
atingidos ou quando o projeto é encerrado porque os seus objetivos não serão ou não
podem ser alcançados, ou quando a necessidade do projeto deixar de existir. Um
projeto  também  poderá  ser  encerrado  se  o  cliente  (cliente,  patrocinador  ou
financiador) desejar encerrá-lo. Temporário não significa necessariamente de curta
duração. O termo se refere ao engajamento do projeto e à sua longevidade. O termo
temporário normalmente não se aplica ao produto, serviço ou resultado criado pelo
projeto; a maioria dos projetos é empreendida para criar um resultado duradouro.

Enquanto o processo é um esforço de trabalho contínuo, caracterizando-se por seguir

procedimentos existentes em uma organização, rotina (PMI, 2011).

Muitas  são  as  dimensões  para  avaliar  o  bom  desempenho  de  projetos,

tradicionalmente, metas de prazo, custo e qualidade, conhecidas como “triângulo de ferro”,

figura 2, são utilizadas como critérios para medição de sucesso em projetos (BERSSANETI;

CARVALHO; MUSCAT, 2016).

Figura 2 - Triângulo de Ferro
Fonte: Elaboração própria

Definir o que é sucesso em projeto não é uma tarefa fácil. O importante é entender que

existem várias perspectivas de sucesso em projetos e que dependendo dessas perspectivas,

diferentes dimensões de sucesso devem ser utilizadas (CARVALHO; RABECHINI Jr, 2011).

O gerenciamento de projetos sempre existiu, mesmo que de maneira primitiva, sem

metodologia ou processos definidos. Segundo Atkinson (1999) o gerenciamento de projetos é

a aplicação de um conjunto de ferramentas e técnicas para direcionar os diferentes recursos na
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realização  de  uma  tarefa  complexa  e  única,  que  apresenta  restrições  de  tempo,  custo  e

qualidade.  O gerenciamento  é  dividido  em cinco  grupos  de  processos,  (1)  Iniciação,  (2)

Planejamento,  (3) Execução,  (4) Monitoramento e controle,  e (5) Encerramento e em dez

áreas  de conhecimento,  que são:  (1)  Gerenciamento  da  Integração,  (2)  Gerenciamento  de

Escopo, (3) Gerenciamento de Custos. (4) Gerenciamento de Qualidade, (5) Gerenciamento

das Aquisições, (6) Gerenciamento dos Recursos, (7) Gerenciamento das Comunicações, (8)

Gerenciamento de Risco, (9) Gerenciamento do Cronograma, (10) Gerenciamento das Partes

Interessadas (PMI, 2013). 

Quadro 1 - Matriz de Relacionamento entre Grupos de Processos e Áreas do Conhecimento em Gestão de 
Projetos

Processos / 
Áreas de 
Conhecimento

Processos
de iniciação

Processos de
planejamento

Processos de
execução

Processos de
Monitoramento

e Controle

Processos de
Encerramento

Gerenciamento 
da integração

(1)
Desenvolver
o termo de
abertura do

projeto.

(2) Desenvolver o
plano de

gerenciamento do
projeto.

(3) Orientar e
gerenciar o
trabalho do

projeto

(4) Monitorar e
controlar o
trabalho do

projeto.
(5) Realizar o

controle
integrado das

mudanças

(6) Encerrar o
projeto ou fase.

Gerenciamento 
do escopo

(1) Planejar o
gerenciamento do

escopo. (2)
Coletar os

requisitos (3)
Definir o escopo.

(4) Criar a
estrutura analítica
do projeto (EAP).

(5) Validar o
escopo. (6)
Controlar o

escopo.

Gerenciamento 
do Tempo

(1) Planejar o
gerenciamento do
cronograma, (2)

definir as
atividades, (3)
sequenciar as
atividades, (4)

estimar os
recursos das

atividades, (5)
estimar as

durações das
atividades, (6)
desenvolver o
cronograma,

(7) controlar o
cronograma.

Gerenciamento 
dos custos

(1) Planejar o
gerenciamento
dos custos. (2)

(4) controlar os
custos.
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Estimar os custos.
(3) Determinar o

orçamento.

Gerenciamento 
da qualidade

(1) Planejar o
gerenciamento da

qualidade.

(2) Realizar a
garantia da
qualidade

(3) Controlar a
qualidade.

Gerenciamento 
dos recursos 
humanos

(1) Planejar o
gerenciamento
dos recursos

humanos.

(2) Mobilizar a
equipe do

projeto. (3)
Desenvolver a

equipe do
projeto. (4)
Gerenciar a
equipe do
projeto.

Gerenciamento 
dos recursos de 
comunicações

(1) Planejar o
gerenciamento das

comunicações.

(2) Gerenciar
as

comunicações.

(3) Controlar as
comunicações.

Gerenciamento 
dos riscos

(1) Planejar o
gerenciamento dos

riscos. (2)
Identificar os

riscos. (3) Realizar
a análise

qualitativa dos
riscos. (4) Realizar

a análise
quantitativa dos

riscos. (5) Planejar
as respostas aos

riscos.

(6) Controlar os
riscos.

Gerenciamento 
das aquisições

(1) Planejar o
gerenciamento das

aquisições.

(2) Conduzir
as aquisições.

(3) Controlar as
aquisições.

(4) Encerrar as
aquisições.

Gerenciamento 
das partes 
interessadas

(1)
Identificar
as partes

interessadas,

(2) Planejar o
gerenciamento das

partes
interessadas.

(3) Gerenciar
o engajamento

das partes
interessadas.

(4) Controlar o
engajamento das

partes
interessadas.

(Conclusão)
Fonte: PMI (2013, p. 61).

De acordo com Vargas (2005) o gerenciamento de projetos proporciona incontáveis

vantagens,  mostrando-se  eficaz  em  conseguir  os  resultados  esperados,  apontando  como

principal vantagem, o fato de não ser restrito a projetos grandes, de alta complexidade e custo,

podendo ser aplicado a qualquer tipo de projeto, em qualquer linha de negócio. Dinsmore et

al. (2003) complementa que o gerenciamento de projetos permite desdobrar a estratégia para

toda  a  organização,  e  por  meio  dos  escritórios  de  projetos  que  se  dá  o  alinhamento  e  a

sustentação ativa com o planejamento estratégico da organização.
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2.2 Escritório de gerenciamento de projetos

O Escritório de Projetos tem relação com os departamentos de projetos existentes no

final da década de 1950 e no início dos anos 1960, à época sua tarefa era destinada a apenas

grandes  projetos  e  atendimento  a  um  único  cliente.  Estes  departamentos  tinham  como

principais  funções  a  manutenção  dos  cronogramas  e  a  preparação  de  documentos  para  o

cliente, sendo habitualmente associados ao espaço físico que ocupavam (KERZNER, 2016).

Para este estudo utilizaremos a sigla EGP.

Para Dinsmore  et al. (2003), os escritórios de projetos surgiram apenas no final da

década de 1980, quando as organizações se deram conta do significado efetivo dos projetos

para  seu  negócio.  Valeriano  (2005)  define  o  EGP  como  uma  unidade  formal  de  uma

instituição,  corroborando  com essa  definição,  para  Dai  e  Wells  (2004)  o  EGP  pode  ser

definido como uma estrutura organizacional estabelecida para apoiar os gerentes e as equipes

de  projetos  na  implementação  de  práticas,  metodologias,  ferramentas  e  técnicas  para  o

gerenciamento de projetos. 

O escritório de gerenciamento de projetos tem como responsabilidade manter toda a

propriedade  intelectual  relativa  à  gestão  de  projetos.  Além  disso,  deve  ainda  sustentar

ativamente o planejamento estratégico (KERZNER, 2016). 

Segundo Oliveira  et al. (2017) a principal função desta unidade está relacionada ao

desenvolvimento  de  políticas,  procedimentos,  treinamento,  ferramentas  e  consultoria  em

gerenciamento de projetos. 

O EGP pode oferecer,  mas não se limita  a:  (a)  serviços de suporte administrativo,

como políticas,  metodologias e modelos;  (b) treinamento,  aconselhamento e orientação de

gestores  de  projetos;  (c)  suporte,  orientação  e  treinamento  em relação  a  como  gerenciar

projetos e utilizar  as ferramentas;  (d) alinhamento dos recursos humanos dos projetos;  (e)

comunicação centralizada entre gestores de projetos, patrocinadores, gestores de negócio e

outros stakeholders (PMBOK, 2013).

Segundo  Oliveira  et  al.  (2017)  há  uma  variedade  de  modelos  e  funções  que  o

Escritório de Gerenciamento de Projetos pode assumir.  A tipologia do EGP é definida de

acordo com a estrutura organizacional e o método de ação seguido. Para Moutinho e Kniess

(2012)  várias  combinações  desta  unidade  são  admissíveis,  cada  uma  delas  voltada  para

atender as necessidades da organização.
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As principais atividades do Escritório de Projetos no Brasil são: desenvolvimento de

práticas metodológicas e suporte a elas; implantação, monitoração, controle dos processos e

padrões  de  gerenciamento  de  projetos;  suporte  e  apoio  no  desenvolvimento  de  projetos;

consolidação  das  informações  dos  projetos;  gestão  do  portfólio;  suporte  e  apoio  a  alta

administração  na  tomada  de  decisões;  e  auditoria  nos  projetos  (SIEDSCHLAG;  SILVA

JUNIOR; ALVEZ, 2016).

Dinsmore et al. (2003) caracterizou quatro tipos “clássicos” de escritórios de projetos,

que podem ser encontrados em sua forma “pura” ou híbrida:  

 Se o EGP possui foco operacional e presta serviços a vários gerentes de projetos,

simultaneamente,  assegurando  recursos  técnicos,  estabelecendo  padrões

metodológicos,  facilitando  comunicação  e  capacitando  pessoas,  ele  é  um

Escritório de Suporte a Projetos (Project Office – PO).  

 Escritório busca aumentar a competência organizacional em gestão de projetos,

um Centro de Excelência em Gestão de Projetos (Project Management Center Of

Excellence - PMCOE). Seu foco de atuação é metodológico fornece patrocínio,

desenvolvimento de competências e divulgação de melhores práticas.

 A Superintendência de Gestão de Projetos (Program Management Office – PMO)

combina  em  sua  atuação  tanto  a  prestação  de  serviços  de  suporte  quanto  a

excelência  metodológica,  com sólida  base  política.  Responde  pelos  resultados

alcançados  pelos  projetos  /  programas  sob  sua  responsabilidade,  provendo

reportes consolidados e visão global dos resultados agregados. 

 O quarto modelo possui foco essencialmente estratégico e parece fazer sentido em

organizações  globais,  multidisciplinares,  orientadas  para  empreendimentos

complexos: é a Diretoria Executiva de Projetos (Chief Project Office ou Executive

Project Management Office – CPO ou EPMO). Responde pela interface com a

alta administração, prioriza recursos e decide sobre novos negócios, participa do

planejamento estratégico e supervisiona projetos prioritários.

Cada  organização  pode  adequar  seu  EGP  segundo  as  prioridades,  de  forma  que

possam assegurar a consecução de suas metas. 
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2.2.1 Escritório de gerenciamento de projetos nas Universidades Federais Brasileiras

Atualmente, quatorze universidades federais brasileiras possuem PMO, sendo que seis

das universidades possuem dois tipos diferentes, totalizando vinte Escritórios (OLIVEIRA et

al. 2017).

Segundo Siedschlag,  Silva  Junior  e  Alvez  (2016),  os  tipos  possíveis  de  EGP são

variados, de organização para organização, e também é possível que se tenha mais de um

escritório numa mesma organização, como é caso das universidades federais Fluminense, do

Rio de Janeiro, de Viçosa e do Rio Grande do Sul, como mostrado no quadro 2.

Quadro 2 - Escritórios de Gerenciamento de Projetos em Universidades Federais Brasileiras

Estado Universidade Federal Nome do PMO

Goiás Universidade Federal de Goiás –UFG
Escritórios de Experimentações Utópicas 
(ZEU) – UFG 

Mato
Grosso

Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT
Escritório de Inovação Tecnológica (EIT) – 
UFMT 

Minas
Gerais

Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG
Universidade  Federal  de  São  João  del  Rei  –
UFSJ
Universidade Federal de Viçosa – UFV

Escritório de Gerenciamento de Projetos 
(EGP) – UFJF
Escritório de Ligação (ELO) – UFMG
Escritório de Projetos – UFSJ 
Escritório de Criatividade (EDC) – UFV
Innovation Link – UFV

Rio de
Janeiro

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ
Universidade Federal Fluminense – UFF

Escritório de Projetos Fundo Verde – UFRJ
Escritório Técnico da Universidade – UFRJ
Escritório de Inovação da UFF (Escritório 
Volta Redonda) – UFF
Escritório de Transferência de Conhecimento 
– UFF

São
Paulo

Universidade Federal de São Carlos – UFSCAR
Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP
Universidade Federal do ABC – UFABC

Escritório de Apoio Institucional ao 
Pesquisador (EAIP) – UFSCAR
Escritório de Desenvolvimento Físico – 
UFSCAR
Escritório de Apoio a Projetos – UNIFESP
Escritório de Integridade em Pesquisa (EIP) – 
UFABC
Escritório de Projetos NTI – UFABC

Paraná
Universidade Tecnológica Federal do Paraná –
UTFPR

Escritório Verde – UTFPR

Rio
Grande
do Sul

Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA
Universidade Federal do Rio Grande do Sul –
UFRGS

Escritório Modelo de Engenharia Civil – 
UNIPAMPA
Escritório de Projetos Engenharia de Produção
– UFRGS
Escritório de Apoio a Projetos (IFCH) – 
UFRGS

Fonte: Adaptado de Oliveira et al., 2017.
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2.2.2 Implementação do escritório de gerenciamento de projetos

Segundo Carvalho e Rabechini Jr. (2011) o processo de implementação deve iniciar

com a  formação  dos  fundamentos  do  EGP e  o desenvolvimento  de  uma metodologia  de

gestão de projetos para a organização, numa próxima etapa, deve-se identificar e selecionar os

projetos com maior prioridade, identificando projetos-piloto para a aplicação da metodologia

de GP, treinando e capacitando suas equipes.

Patah e Carvalho (2003) descrevem alguns fatores críticos na implementação de um

EGP em uma organização:

 o primeiro fator crítico é o patrocínio e apoio da alta direção, e concluem que sem

esse apoio o projeto de implementar um EGP pode terminar mesmo antes de ter

iniciado;

 segundo fator crítico é a realização de uma avaliação da estrutura da organização e

dos tipos de projetos que esta empresa executa, pois isso trará consonância do tipo

de EGP com a missão, os objetivos e os benefícios que a empresa espera;

 terceiro fator crítico é o alinhamento estratégico entre o EGP e a organização, com

o objetivo de executar somente as mudanças necessárias à empresa;

 o quarto fator crítico refere-se à integração da implementação do EGP com os

sistemas de informação da empresa e seus processos.

Como ponto forte da implementação de um EGP, Abe e Carvalho (2006) destacam o

foco na produtividade, na redução de despesas, espírito de colaboração dos colaboradores,

valorização dos talentos humanos, ambiente que proporciona a criatividade, ações visando à

retomada do crescimento, à busca da competitividade no mercado, à busca do dinamismo.

Para  Oliveira  et  al.  (2017),  os  projetos  são  de  fundamental  importância  para  a

competitividade  empresarial  no  caso  das  empresas,  e  podem  garantir  a  eficiência  das

instituições  do  setor  público,  sendo  assim,  os  Escritórios  de  Projetos  são  extremamente

relevantes para as organizações por fornecerem o suporte técnico necessário para a execução

dos projetos.

Segundo estudo  feito  por  Siqueira,  Crispim e  Gaspar  (2017),  ainda  que  restrito  à

amostra do estudo, a análise feita através de um teste de hipótese mostrou evidências que o
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EGP influencia  positivamente  na  maturidade  do  alinhamento  de  projetos  aos  modelos  de

negócio.
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3 DIAGNÓSTICO DO PROBLEMA

Uma das consequências do elevado índice de fracasso nas organizações é a falta ou

planejamento inadequado. A elaboração de um plano impõe racionalidade direcionando as

ações além de estabelecer coordenação e integração das suas unidades. Cabe ressaltar que o

planejamento sozinho não alcança os objetivos da organização, caso este não seja executado,

acompanhado, controlado e o mais importante, corrigido se necessário, não servirá em nada

(OLIVEIRA, 2007).

Segundo Silva  et  al.  (2013),  o  grande  desafio  da  gestão  pública  é  transformar  as

estruturas administrativas burocráticas em estruturas mais flexíveis e empreendedoras. Dessa

forma, é necessário que os gestores estejam capacitados, adotem padrões e instrumentos de

gestão mais desenvolvidos. Isso significa uma busca por eficiência e melhoria na qualidade do

serviço público prestado.

Diante da importância  que o planejamento tem para as organizações,  constata-se a

inexistência de um planejamento adequado ao IF Sudeste MG – Campus Barbacena. Exemplo

claro do citado, é a sobra de recursos financeiros que chegam à instituição no final de todos os

anos, e por não ter um planejamento de onde empregá-lo, acaba-se por destiná-lo a algo que

não  agregará  muito  à  instituição.  Outro  exemplo,  obras  executadas  sem  um  escopo,

influenciando o custo, e nem sempre entregando a qualidade prometida.

Resgatando a questão de pesquisa de quais os fatores relevantes para a implementação

de um Escritório de Gerenciamento Projetos num campus do IF Sudeste MG? O estudo visa

analisar o processo de implantação de um Escritório de Gerenciamento de Projetos (EGP) no

Campus Barbacena. 

Atualmente existe uma Coordenação de Planejamento no Campus Barbacena, mas não

é funcional,  é composta por apenas  um servidor.  Essa coordenação precisa ser mais bem

estruturada, e o planejamento por projetos é uma solução viável. O Decreto Federal 9.203 que

entrou em vigor em 2017 reforça o cumprimento de um planejamento efetivo e tem seus

princípios e diretrizes alinhadas às áreas de conhecimento e processos do gerenciamento de

projetos.
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4 MÉTODO PARA A SOLUÇÃO DO PROBLEMA

Nesta  seção estão  descritos  a  estrutura  da  pesquisa,  explicação  dos  procedimentos

metodológicos para a execução do estudo e os meios utilizados no que diz respeito à coleta,

análise e interpretação dos dados.

O  estudo  se  caracteriza  como  Exploratório  quanto  ao  seu  objetivo,  quanto  a

abordagem de análise do problema pode ser enquadrado como um estudo misto adotando a

estratégia exploratória sequencial, que de acordo com Creswell (2007) é conduzida em duas

fases, coleta e análise qualitativa dos dados, seguida da coleta e análise quantitativa, de modo

geral prioriza a primeira fase, aspecto qualitativo da pesquisa, e os resultados dessas duas

fases são integrados durante a fase de interpretação, conforme pode-se observar na figura 3.

Figura 3 - Estratégia exploratória sequencial
Fonte: elaboração própria

As fases da pesquisa e a coleta  de dados estão descritas na figura 4,  utilizou-se o

software BizAgy Process Modeler para construir o fluxograma.
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Figura 4 - Processo do método para a solução do problema
Fonte: Elaboração própria
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O método de solução do problema foi delineado para permitir o fluxo adequado das

atividades para realização do estudo, ele está dividido em três fases: pesquisa documental,

diagnóstico e a solução proposta.

A fase da pesquisa documental envolveu o levantamento bibliográfico de estudos que

tratavam sobre escritório de gestão de projetos  e a legislação brasileira  que dispunha nas

melhorias  do planejamento  e  da governança  pública.  Com esse levantamento  foi  possível

elaborar  um  quadro  teórico-analítico  que  norteia  as  variáveis  e  os  fatores  de  análise.

Complementando esta fase foram levantados os projetos de maior vulto em obras que foram

realizadas no IF Sudeste MG, o projeto escolhido foi transformado num caso de ensino para

ser aplicado na etapa de levantamento de opinião dos servidores que pertence a segunda fase

do método.

Na  fase  de  diagnóstico  há  uma  divisão  do  processo  junto  aos  servidores  e  o

diagnóstico com os dirigentes. No processo com os servidores há uma etapa que configura-se

como um curso de capacitação na modalidade de uma “Oficina de Sensibilização” onde foram

apresentados  os  conceitos  básicos  sobre  gestão  de  projetos,  aplicação  do caso  de  ensino

(apêndice A), já o plano do curso encontra-se no apêndice B e a entrevista coletiva com os

servidores tendo o roteiro baseado na revisão de literatura (apêndice C). Com as informações

levantadas houve a análise qualitativa da entrevista coletiva mediada pela técnica de análise

de conteúdo, assim o resultado dessa análise foi possível elaborar  o roteiro de entrevistas

individuais com os dirigentes do IF Sudeste MG (apêndice D).

A segunda parte da fase do diagnóstico ocorreu com a entrevista com dirigentes sobre

a possibilidade de implementação do EGP, com as informações coletadas  houve a análise

qualitativa das entrevistas com os dirigentes pela análise de conteúdo e também houve uma

análise  quantitativa das respostas dos dirigentes  à  solução proposta utilizando o teste  não

paramétrico conhecido como teste qui-quadrado de aderência.

A terceira e última fase do método de solução do problema é a solução proposta por

meio da proposição do plano do projeto de implementação do EGP contendo o termo de

abertura,  a  estrutura  analítica  do  projeto,  o  cronograma  do  projeto,  sua  orçamentação  e

complementos como o plano de comunicação e riscos identificados.

4.1 Operacionalização dos fatores e variáveis do estudo

A partir dos objetivos específicos, definiram-se os fatores de análise, bem como as

variáveis da pesquisa, conforme pode-se observar no Quadro 3. São chamadas de variáveis,
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características ou atributos que podem ser mensurados ou observados e que variam entre as

organizações estudadas (SILVA, 2015). 

Quadro 3 - Definição das variáveis do estudo

Objetivos específicos Fases Fatores de Análise Variáveis Código

Identificar  um  caso  da
instituição  para
contextualização  junto  aos
servidores e gestores sobre
a  relevância  dos
conhecimentos  de  Gestão
de Projetos (GP).

Levantamento
das

Informações

(F.1) Exemplo de aplicação
da Gestão de Projetos em

um caso do IF Sudeste MG

Escopo V.1.1

Prazo V.1.2

Custo V.1.3

Qualidade V.1.4

Identificar  junto  aos
servidores  do  Campus
Barbacena as variáveis para
a implantação do EGP.

Levantamento
das

Informações

(F.2) Opinião dos servidores
para Implantação do EGP

(Campus Barbacena)

Fundamentos  da
gestão  de  projetos
associada  às
práticas  no
Campus. 

V.2.5

Identificar  junto  aos
servidores  do  Campus
Barbacena as variáveis para
a implantação do EGP.
Compreender a opinião dos
servidores sobre a GP e os
fatores  para  a  implantação
do EGP.

Levantamento
das

Informações

(F.2) Opinião dos servidores
para Implantação do EGP

(Campus Barbacena)

Fundamentos  da
gestão  de  projetos
associada  às
práticas  no
Campus. 

V.2.5

(F.3) Aplicabilidade da
proposta de Implantação do
EGP (Campus Barbacena)

Riscos  positivos
(oportunidades)

V.3.6

Riscos  negativos
(ameaças)

V.3.7

Fases  sugeridas  da
implementação

V.3.8

Relação  com  as
Partes Interessadas

V.3.9

Verificar  a  opinião  dos
gestores  em  níveis
organizacionais  diferentes
sobre  a  potencial
implantação do EGP.

Análise da
opinião dos
dirigentes

(F.4) Opinião dos dirigentes
sobre os fatores de

implantação

Necessidades  do
EGP

V.4.10

Oportunidades V.4.11

Ameaças V.4.12

(F.5) Verificação da
dependência de opinião

pelos níveis organizacionais

Evidências  de
aprovação do EGP

V.5.13

Desenvolver  um  plano  de
implementação para o EGP

Proposição do
Plano do EGP

(F.6) Plano de Implantação
do EGP (Campus

Barbacena)

Escopo do Projeto V.6.14

Cronograma V.6.15

Orçamento V.6.16

Comunicação V.6.17

Plano de Riscos V.6.18

Integração  (Parte
Interessadas)

V.6.19

Fonte: Elaboração própria
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4.2 Pesquisa bibliográfica e documental

Utilizou-se pesquisa bibliográfica para a fundamentação teórica e metodológica  do

trabalho,  tendo  como  objetivo  evidenciar  os  assuntos  envolvidos:  Gestão  de  Projetos  e

Escritório  de  Gerenciamento  de  Projetos  que  proporcionam  uma  visão  do  problema

investigado. O autor Gil (2007, p. 64) conceitua a pesquisa bibliográfica como “desenvolvida

a partir de material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”. Já

para Lakatos e Marconi (1996, p. 66), a pesquisa bibliográfica “abrange toda a bibliografia já

tornada pública em relação ao termo de estudo”. 

Foi realizado um levantamento, junto a Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional

do IF Sudeste MG, dos projetos mais vultosos da instituição. De três inicialmente indicados,

projeto  de  reestruturação  do  Quarto  Depósito  de  Manutenção  (QDM) no  campus Santos

Dumont foi o escolhido devido ser uma obra que teve vários aditivos financeiros e seu tempo

de execução, até o final de 2018, quase chegava a 100% (cem por cento) de atraso.  Esse

projeto se transformou em um caso de ensino, para ser utilizado na oficina de sensibilização,

apêndice A.

4.3 Oficina de sensibilização

O curso “Oficina de Sensibilização para Escritório de Gerenciamento de Projetos”, foi

realizado nos dias 10 e 11 de dezembro de 2018, no IF Sudeste MG – Campus Barbacena. O

objetivo geral da oficina era apresentar os princípios fundamentais da gestão de projetos em

órgãos públicos e de forma específica apresentar a importância de grupos de apoio à gestão

por projetos, o Escritório de Gerenciamentos de Projetos (EGP). Dessa forma a atividade teve

como  objetivos  específicos:  (1)  Estimular  a  prática  da  gestão  de  projetos,  integrando

conhecimentos aos processos em órgãos públicos;  (2) Sensibilizar  sobre a importância  do

Escritório de Gerenciamento de Projetos (EGP) e (3) Levantar a impressão sobre os limites

(barreiras) e possibilidades para implantação de um EGP. O conteúdo do curso foi dividido

em quatro etapas, quadro 4.
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Quadro 4 - Conteúdo e atividades da oficina

Conteúdo Atividades
Princípios e evolução do Gerenciamento de Projetos. 
A restrição tripla Exposição  de  conteúdo

dialogada.

Análise e resolução de um caso
contextualizado.

Gestão de Riscos em Projetos. 
Gestão das partes interessadas.
Planejamento, Acompanhamento e Controle do Projeto.
Lições Aprendidas.
O papel do Escritório de Gerenciamento de Projetos.
Adequação  dos  conhecimentos  de  Gestão  de  Projetos  em
Instituições Públicas.
Os limites (barreiras) e possibilidades dos EGPs nos processos
em órgãos públicos. 

Levantamento  de  opinião  e
reflexão coletiva sobre os EGP’s
em Instituições Públicas.

Fonte: elaboração própria

Realizou-se contato, via e-mail institucional, com possíveis integrantes de um EGP,

sobre  a  possibilidade  e  disponibilidade  para  participar  da  oficina.  11  (onze)  pessoas

convidadas, 3 (três) não puderam comparecer. Esses possíveis membros de um EGP foram

selecionados de acordo com o cargo que ocupam, e também o setor onde trabalham.

O caso  de  ensino  contextualizado  no  curso  versa  sobre  uma  obra  de  engenharia,

iniciada no ano de 2014 e que, ainda estava em andamento no momento da oficina. O caso de

ensino é o apêndice A deste estudo. 

No dia  11 (onze),  no período da tarde,  foi  realizada  uma entrevista  coletiva,  para

levantamento  de  opinião  dos  participantes,  onde  todos  se  manifestaram,  dando  suas

contribuições  de acordo com o conhecimento  adquirido na oficina.  O roteiro utilizado na

entrevista baseou-se na revisão da literatura sobre o tema, mas antes da entrevista foi lido o

termo de anuência para autorização de pesquisa (apêndice D).

A  entrevista  coletiva  trata-se  de  um  procedimento  utilizado  na  área  da  saúde  e

educação que se baseia num compartilhamento que requer ir além das vivências pessoais em

prol de uma experiência coletiva (CAMPOS  et al., 2012). As etapas da entrevista coletiva

adotadas neste estudo seguiram a proposta do Guia de Gestão Autônoma da Medicação (Guia

GAM) que é formado por perguntas abertas,  questionamentos  amplos a respeito de ações

cotidianas bem específicas que colocam lado a lado a experiência de pessoas.

De acordo Sade et al. (2013) o Guia GAM busca obter das pessoas as informações e

compartilhamento da coletivização de experiências acerca temas específicos. Assim o guia é

uma entrevista coletiva, na qual os participantes dispõem de tempo para explorar as questões e

novas experiências.
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4.4 Análise qualitativa das entrevistas

A opinião  dos  participantes  da  oficina  e  dos  dirigentes  do  IF  Sudeste  MG foram

tratadas  pela  análise  qualitativa  dos  dados,  que  segundo  Merriam  (1998)  tem  como

características: (a) baseia-se na ótica da realidade construída por indivíduos interagindo nos

seus mundos sociais;  (b)  é um esforço para entender  situações  únicas  como parte  de um

contexto particular e suas interações; (c) a preocupação básica é entender o fenômeno sob a

perspectiva dos atores e não do pesquisador; (d) usualmente envolve pesquisa de campo; (e)

emprega estratégia indutiva de pesquisa; (f) é ricamente descritiva,  pois enfoca processos,

sentidos e conhecimentos. Para Jardilino, Rossi e Santos (2000) pode-se entender a pesquisa

qualitativa como método ou técnica de pesquisa na etapa de coleta de dados que tem por

função levantar informações sobre a realidade ou contexto investigado. 

As pessoas selecionadas para as entrevistas foram, necessariamente, pessoas que terão

relação, direta ou indiretamente, com os projetos. Não foram escolhidas por amostragem, isto

porque, na pesquisa qualitativa a seleção dos entrevistados não pode seguir os procedimentos

de uma pesquisa quantitativa (BAUER; GASKELL, 2017).

Para o tratamento dos dados obtidos através de entrevistas foi utilizado a análise de

conteúdo,  que  para  Bardin  (1977)  consiste  em  um  conjunto  de  técnicas  onde  se  busca

descrever o conteúdo emitido, seja ele verbal ou não verbal, uma análise de conteúdo não

deixa de ser uma análise de significados, ela ocupa-se de uma descrição objetiva e sistemática

do conteúdo extraído das comunicações e sua respectiva interpretação. Esta fase da pesquisa

envolverá as etapas descritas por Bardin (1977), são elas (1) pré-análise, (2) exploração do

material e (3) tratamento dos resultados, inferência e interpretação, como pode ser observado

na figura 5:

(1) pré-análise

(2) exploração do material

FASES DA ANÁLISE 

CONTEÚDO (3) tratamento dos resultados,

    inferência e interpretação

Figura 5 - Etapas da Análise de Conteúdo

Fonte: Bardin (1977)
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Na primeira etapa, pré-análise, é onde se organiza o material a ser analisado com o

objetivo  de torná-lo operacional,  sistematizando as ideias  iniciais.  Utilizando-se de quatro

partes: (a) leitura flutuante, sendo esta, o estabelecimento de contato com os documentos da

coleta de dados, momento de conhecimento do texto; (b) escolha dos documentos, separação

do que será analisado;  (c) formulação das hipóteses  e dos objetivos;  (d) determinação de

indicadores  por  meio  de  recortes  de  texto  nos  documentos  de  análise  (BARDIN,  1977).

Seguiu-se  as  regras  da  homogeneidade,  exaustividade,  exclusividade,  pertinência  e

representatividade, como apresentado no quadro 5.

Quadro 5 - Regras para que a análise de conteúdo seja válida

Homogeneidade
Os documentos devem ser homogêneos, obedecer a critérios precisos de escolha e
não apresentar demasiada singularidade fora dos critérios.

Exaustividade
Esgotar a totalidade do texto, significa não deixar fora da pesquisa qualquer um de
seus elementos.

Exclusividade
Um mesmo elemento do conteúdo,  não pode ser  classificado aleatoriamente  em
duas categorias diferentes. 

Pertinência Os documentos analisados devem ser condizentes com o objetivo da pesquisa.
Representatividade A amostra deve representar o universo.

Fonte: Adaptado de Bardin, 1977

Concluída a primeira etapa, passa-se para a exploração do material, ou segunda etapa,

que consiste  na construção das operações  de codificação,  considerando-se os recortes  dos

textos  em  unidades  de  registros,  a  definição  de  regras  de  contagem  e  a  classificação  e

agregação das informações em categorias simbólicas ou temáticas. Segundo Bardin (1977),

codificação é a transformação dos dados brutos, por meio de recortes, com base em regras

precisas, que permite uma descrição exata do conteúdo.

A terceira etapa diz respeito ao tratamento dos dados, à inferência e à interpretação,

onde os dados destacados são analisados. Nessa etapa deve-se confrontar os resultados com a

teoria utilizada, ou seja, tornar os resultados significativos.

Para  a  entrevista  coletiva,  de  acordo  com  seu  roteiro,  foram  estabelecidos  nove

códigos ou variáveis, mas após transcrição e leitura do documento, foi percebido o surgimento

de mais dois, como apresentado no quadro 6.
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Quadro 6 - Códigos ou Variáveis da entrevista coletiva com os servidores

Códigos ou variáveis definidas antes da oficina Códigos ou variáveis emergentes
- Escopo
- Prazo
- Custo
- Qualidade
- Fases (como fazer)
- Oportunidades
- Necessidade do EGP
- Ameaças
- Partes interessadas

- Comunicação
- Recursos Humanos

Fonte: Elaboração própria

Os códigos  do quadro  6  serviram como base  para  o roteiro  de entrevista  com os

dirigentes,  com  algumas  adaptações,  que  ocorreram  após  análise  da  entrevista  coletiva,

conforme quadro 7. Nesta etapa também foi apresentado aos dirigentes o termo de anuência

para  autorização  de  pesquisa  (apêndice  D).  A  análise  das  entrevistas  coletiva  e  com os

dirigentes vem apresentada na seção 5 deste estudo.

Quadro 7  - Códigos da entrevista com dirigentes

N
Necessidade do

EGP
O Oportunidades A Ameaças

N1 Custos O1 Custos A1 Desconhecimento do Decreto 9203

N2 Comunicação O2 Recursos Humanos A2 Comunicação

N3 Prazo O3 Prazo A3 Recursos Humanos

N4 Escopo O4 Comunicação A4 Cultura Organizacional

N5 Apoio da Gestão O5 Escopo A5 Apoio da Gestão

Fonte: Elaboração própria

4.5 Tratamento quantitativo das respostas dos dirigentes à solução proposta 

Nesta seção foram abordadas as técnicas estatísticas escolhidas para tratamento das

ocorrências  de  respostas  produzidas  pela  análise  de  conteúdo  das  entrevistas  com  os

dirigentes  do IF Sudeste  MG, com intuito  de estabelecer  um processo de  análise,  para a

verificação quanto da implantação do Escritório de Gerenciamento de Projetos (EGP). Para

tanto, adotou-se a mensuração estatística com análise univariada e bivariada.

Para  a  análise  univariada,  foram  consideradas  as  ocorrências  de  respostas  dos

dirigentes  quanto  aos  fatores  relacionados  à  implantação  do  EGP,  tais  ocorrências

consideraram a distribuição das frequências organizada numa tabela de contingência.

Na análise  bivariada,  pela  própria  natureza do tamanho da população estudada,  os

dados foram tratados  com objetivo  de comparação das  opiniões  dos  dirigentes  em níveis

organizacionais distintos, neste sentido adotou-se um teste não paramétrico. Por se tratar de
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uma amostragem por conveniência, na qual os dirigentes da instituição já ocupam os cargos

necessários para a entrevista, tais participantes pesquisados foram escolhidos de maneira não

aleatória, assim utilizou-se para tal, o teste não paramétrico do qui-quadrado de aderência.

Os  testes  não  paramétricos  podem  ser  considerados  alternativos  aos  testes  que

requerem um conjunto de quesitos quanto a distribuição dos dados (normalidade), natureza

das escalas (razão ou intervalares), entre outros (STEVENSON, 1981). Uma vez que não se

pode  garantir  o  cumprimento  dessas  premissas,  a  orientação  foi  recorrer  aos  testes  não

paramétricos.

A análise quantitativa para verificação da opinião dos dirigentes sobre a implantação

do EGP foi organizada nas seguintes etapas:

 Distribuição da frequência com criação da tabela de contingência por Nível de

Gerencial e Fatores da Implantação do EGP;

 Teste qui-quadrado de aderência da ocorrência de respostas aos fatores por nível

gerencial.

Devido  a  ausência  de  pré-requisitos  para  uso  de  testes  paramétricos,  a  natureza

categórica das variáveis, bem como o objetivo do estudo para análise comparativa entre a

ocorrências e grupos, o teste qui-quadrado demonstra-se o mais indicado (FIELD, 2009).

Com os dados tabulados, as frequências de respostas foram organizadas em uma tabela

de  contingência  que  tem  como  função  a  organização  e  apresentação  dos  cálculos  das

observações por variáveis categóricas, tanto as linhas quanto as colunas da tabela representam

as variáveis categóricas (PESTANA; GAJEIRO, 2008).

No caso deste estudo a tabela de contingência está associando as respostas por nível

gerencial  e fatores relevantes para a implantação do EGP. A primeira categoria foi criada

agrupando os dirigentes pela atuação na direção de um campus ou na administração central do

IF Sudeste MG, a reitoria.

Na tabela de contingência pode-se observar associação entre as duas categorias, neste

sentido pode utilizar  o  teste  qui-quadrado de aderência  para determinar  se as  ocorrências

observadas dos fatores por nível gerencial são significativamente diferentes das ocorrências

esperadas condicionadas a hipótese nula de não associação. Neste caso, pretendeu-se testar a

existência da associação entre o nível gerencial e os fatores de implantação do EGP.

Para testar a aderência ou adequabilidade de um modelo probabilístico a um conjunto

de ocorrências observadas na opinião de gestores em níveis organizacionais diferentes, mas

principalmente  no  estudo  em  questão,  verificar  uma  possível  diferença  de  opinião  dos
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dirigentes associada aos fatores quanto a necessidade e oportunidade da implantação do EGP

foi utilizado o teste qui-quadrado.

O objetivo é testar a hipótese nula supondo-se que a distribuição de frequências de um

dado  acontecimento  ou  ocorrência  observada  em  uma  amostra  pode  ser  considerada

consistente  com  uma  distribuição  esperada  ou  teórica  particular  (PESTANA;  GAJEIRO,

2008). Dentre os três tipos de comparação realizados pelo qui-quadrado, o caso em questão

trata-se do teste de qualidade do ajuste (aderência), sendo o mais indicado, pois verifica se a

distribuição de frequências observadas é diferente da distribuição teórica. 

Para a interpretação do resultado do teste qui-quadrado de aderência ao objetivo de

análise do estudo foram estabelecidas as hipóteses H0 e H1.

Na equação 1 tem-se a descrição da estatística qui-quadrado que será utilizada para

realização do teste de aderência e análise da ocorrência das respostas dos dirigentes do IF

Sudeste MG.

X2=∑
i=1

n

n
(Oi−E i) ²

Ei
(1 )

Onde:
X ²: Estatística de teste qui-quadrado;
Oi : Número de observações do tipo i;
Ei : A frequência esperada (teórica) do tipo i, avaliada sob a hipótese nula de que a fração do tipo i na amostra 

n: O número de células na tabela.

O resultado do teste qui-quadrado de aderência pode ser analisado comparando as (a)

estatísticas qui-quadrado (X²) calculada (observada) e a crítica (tabela) ou (b) comparando a

significância do p-valor (observada) com o nível de significância do teste (α) de 0,05.

Considerando as estatísticas X² a interpretação é que se o valor calculado for superior

ao crítico, a hipótese nula (H 0 )  pode ser rejeitada, ou seja, há evidência de que as ocorrências

de respostas aos fatores do EGP dependem do nível gerencial. No caso inverso, se o valor

calculado for inferior ao crítico não se pode rejeitar a hipótese nula e assim conclui-se que não

evidências de dependência entre os fatores e o nível gerencial.
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5 ANÁLISE DA SOLUÇÃO PROPOSTA

A análise  da solução está organizada da seguinte  forma: (1) adequação ao decreto

9.203/2017,  (2)  análise  qualitativa  das  entrevistas  coletiva  e  com  os  dirigentes  e  (3)

tratamento quantitativo das entrevistas com dirigentes.

5.1 Ajuste a legislação

Em se tratando da implementação de um Escritório de Projetos em um dos campi do

IF Sudeste MG o diagnóstico necessita de uma abrangência local, embora aspectos associados

à relação com a reitoria, setor que representa a alta administração da entidade.

A análise do problema perpassa pelo entendimento da melhoria das práticas gerenciais

na administração pública e da gestão de projetos como mecanismos capazes de contribuir para

o que o Estado atualmente reconhece como governança pública. 

Pensando na década de 90 e na reforma do Estado Brasileiro pelas práticas gerenciais

onde destaca-se o pensamento de um Estado eficiente (BRESSER-PEREIRA, 1998) dando

origem  ao  que  se  entende  hoje  por  governança  pública  até  a  constituição  do  Decreto

9203/2017  que  estabelece  a  política  de  governança  da  administração  pública  federal,

princípios  como:  capacidade  de resposta,  integridade,  confiabilidade,  melhoria  regulatória,

prestação de contas e responsabilidade e transparência são apontados como essenciais.

Neste sentido a noção de governança no setor público está associada com instituições

transparentes  e  comprometidas  com a  geração  de  valor  público.  Assim uma gestão  mais

efetiva merece instrumentos de planejamento claros e que possam garantir a consecução dos

princípios estipulados pelo Estado.

Como a responsabilidade de implementação dos mecanismos e práticas definidos pelo

Decreto 9203/2017 é a alta administração dos órgãos e das entidades,  não obstante desde

nível, os mais próximos das atividades meios das entidades irão estar envolvidos nas soluções

para melhoria do desempenho das organizações. Mais especificamente associados na prática

de gestão de projeto destaca-se as seguintes diretrizes:

1. Direcionar  ações  para  a  busca  de  resultados  para  a  sociedade,  encontrando

soluções tempestivas e inovadoras para lidar com a limitação de recursos e com as

mudanças de prioridades;
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2. Monitorar o desempenho e avaliar a concepção, a implementação e os resultados

das políticas e das ações prioritárias para assegurar que as diretrizes estratégicas

sejam observadas;

3. Implementar controles internos fundamentados na gestão de risco, que privilegia

ações estratégicas de prevenção antes de processos sancionadores;

4. Manter processo decisório orientado pelas evidências, pela conformidade legal,

pela qualidade regulatória, pela desburocratização e pelo apoio à participação da

sociedade;

5. Promover a comunicação aberta, voluntária e transparente das atividades e dos

resultados da organização, de maneira a fortalecer o acesso público à informação.

6. Associada  a  esta  realidade  na  governança  pública,  observa-se  também  um

crescimento  na  adoção  de  práticas  de  gerenciamento  de  projetos  dentro  desta

realidade como uma tentativa de ajudar no processo de modernização e eficiência

do Estado, tendo em vista que tais práticas afetam diretamente no desempenho

organizacional (CARVALHO, 2016).

O conjunto de conhecimentos da gestão de projetos são historicamente consagrados

em organizações públicas e privadas ao redor do mundo o próprio guia Project Management

Body  of  Knowledge  (PMBOK),  organizado  pelo  Project  Management  Institute (PMI)  e

utilizado por profissionais da área como a base do conhecimento sobre gestão de projetos e

conta  com  mais  setecentos  mil  membros  espalhados  pelo  mundo  (CARVALHO;

RABECHINI JR, 2009) e alinham com os princípios sugeridos no Decreto 9203/2017.

Entendendo  o  alinhamento  da  gestão  de  projetos  como  indutor  de  práticas  de

governança no setor público para a busca pela eficiência da gestão, destacam-se três ações

determinantes:  o  controle  consistente  das  atividades,  a  transparência  nas  ações  e  no  uso

correto dos recursos públicos. Assim no quadro 8 associa-se os conhecimentos em gestão de

projeto com os princípios e diretrizes da governança pública.
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Quadro 8 - Áreas de Conhecimento e Processos de Gerenciamento de Projetos e o alinhamento com
princípios e diretrizes da governança pública

Áreas de
Conhecimento

no PMBOK

Atividades/Processos de
Gerenciamento

Princípios do Decreto
9203 (2017)

Diretrizes do Decreto
9203 (2017) associados
a Gestão de Projetos

Gerenciament
o da

integração

(1) Desenvolver o termo de abertura
do projeto, (2) desenvolver o plano de
gerenciamento do projeto, (3) orientar
e gerenciar o trabalho do projeto (4)
monitorar  e  controlar  o  trabalho  do
projeto,  (5)  realizar  o  controle
integrado das mudanças, (6) encerrar
o projeto ou fase.

Capacidade  de
Resposta
Confiabilidade
Integridade
Transparência

(1), (2), (3), (4) e (5)

Gerenciament
o do escopo

(1)  Planejar  o  gerenciamento  do
escopo, (2) coletar  os requisitos,  (3)
definir o escopo, (4) criar a estrutura
analítica do projeto (EAP), (5) validar
o escopo, (6) controlar o escopo.

Capacidade  de
Resposta
Confiabilidade
Responsabilidade
Integridade
Transparência

(2), (3), (4) e (5)

Gerenciament
o do Tempo

(1)  Planejar  o  gerenciamento  do
cronograma, (2) definir as atividades,
(3)  sequenciar  as  atividades,  (4)
estimar os recursos das atividades, (5)
estimar  as  durações  das  atividades,
(6)  desenvolver  o  cronograma,  (7)
controlar o cronograma.

Capacidade  de
Resposta
Confiabilidade
Melhoria Regulatória
Integridade

(2) e (3)

Gerenciament
o dos custos

(1)  Planejar  o  gerenciamento  dos
custos,  (2)  estimar  os  custos,  (3)
determinar o orçamento, (4) controlar
os custos.

Capacidade  de
Resposta
Confiabilidade
Melhoria Regulatória
Integridade

(1) e (2)

Gerenciament
o da qualidade

(1)  Planejar  o  gerenciamento  da
qualidade,  (2)  realizar  a  garantia  da
qualidade, (3) controlar a qualidade.

Capacidade  de
Resposta
Confiabilidade
Responsabilidade
Melhoria Regulatória
Integridade
Transparência
Prestação de contas

(1), (2), (3) e (4)

Gerenciament
o dos recursos

humanos

(1)  Planejar  o  gerenciamento  dos
recursos  humanos,  (2)  mobilizar  a
equipe do projeto,  (3) desenvolver  a
equipe  do  projeto,  (4)  gerenciar  a
equipe do projeto.

Confiabilidade
Responsabilidade
Integridade
Transparência

(4) e (5)

(Continua)
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Quadro 8 - Áreas de Conhecimento e Processos de Gerenciamento de Projetos e o alinhamento com
princípios e diretrizes da governança pública

Áreas de
Conhecimento

no PMBOK

Atividades/Processos de
Gerenciamento

Princípios do Decreto
9203 (2017)

Diretrizes do Decreto
9203 (2017) associados
a Gestão de Projetos

Gerenciament
o dos recursos

de
comunicações

(1)  Planejar  o  gerenciamento  das
comunicações,  (2)  gerenciar  as
comunicações,  (3)  controlar  as
comunicações.

Capacidade  de
Resposta
Confiabilidade
Responsabilidade
Melhoria Regulatória
Integridade
Transparência
Prestação de contas

(4) e (5)

Gerenciament
o dos riscos

(1)  Planejar  o  gerenciamento  dos
riscos,  (2)  identificar  os  riscos,  (3)
realizar  a  análise  qualitativa  dos
riscos,  (4)  realizar  a  análise
quantitativa dos riscos, (5) planejar as
respostas aos riscos, (6) controlar os
riscos.

Capacidade  de
Resposta
Confiabilidade
Responsabilidade
Melhoria Regulatória
Integridade
Transparência
Prestação de contas

(1), (2), (3), (4) e (5)

Gerenciament
o das

aquisições

(1)  Planejar  o  gerenciamento  das
aquisições,  (2)  conduzir  as
aquisições,  (3)  controlar  as
aquisições, (4) encerrar as aquisições.

Capacidade  de
Resposta
Confiabilidade
Responsabilidade
Melhoria Regulatória
Integridade
Transparência
Prestação de contas

(1), (2), (3), (4) e (5)

Gerenciament
o das partes
interessadas

(1) Identificar as partes interessadas,
(2)  planejar  o  gerenciamento  das
partes  interessadas,  (3)  gerenciar  o
engajamento das  partes  interessadas,
(4)  controlar  o  engajamento  das
partes interessadas.

Capacidade  de
Resposta
Confiabilidade
Responsabilidade
Melhoria Regulatória
Integridade
Transparência
Prestação de contas

(1), (2), (3), (4) e (5)

(Conclusão)

Fonte: PMI (2013, p. 61) e Decreto 9203/2017

Compreendendo a prática do conjunto de conhecimentos da gestão de projetos pode-se

perceber que os mesmos estão essencialmente associados os princípios do Decreto 9203/2017.

Contudo  Matias-Pereira (2010) esclarece que a governança entendida como um sistema de

valores pelo qual as organizações são dirigidas e controladas exige que todos os indivíduos

envolvidos nas ações e atividades do setor público não sobreponham as suas aspirações e

valores pessoais acima da boa gestão. 
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5.2 Análise qualitativa das entrevistas

Utilizou-se, nesta etapa, a análise de conteúdo para tratamento dos dados obtidos com

as entrevistas. Esta técnica usa procedimentos sistemáticos para compreender características,

estruturas  ou  modelos  que  estão  por  trás  dos  fragmentos  de  conteúdo  (BARDIN,  1977).

Foram envolvidas as fases de pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados,

conforme  figura  6.  Respeitou-se  os  princípios  da  exaustividade,  homogeneidade,

exclusividade e pertinência.

Na fase de pré-análise, que pode ser identificada como fase de organização, posterior a

transcrição  das  entrevistas,  obteve-se  o  primeiro  contato  com  os  documentos  a  serem

analisados.  Para  Bardin  (1977),  esta  etapa  envolve  a  leitura  flutuante,  o  que  foi  muito

importante  para  elaboração  dos  indicadores  que  orientaram  e  preparam  o  material  para

análise.

Na segunda fase ou fase de exploração  do material,  foi  definida  a  codificação.  O

processo de codificação dos dados restringiu-se a escolha de unidades de registro, ou seja,

foram os recortes que se deram na pesquisa. Uma unidade de registro significa uma unidade a

ser codificada, podendo esta ser um tema, uma palavra ou uma frase (BARDIN, 2011).

A  terceira  e  última  fase,  consistiu  no  tratamento  dos  resultado,  inferência  e

interpretação dos dados. Nesta etapa ocorreu a condensação e o destaque das informações

para análise, culminando nas interpretações inferenciais, foi o momento de análise reflexiva e

crítica (BARDIN, 1977).

Deve-se mencionar que a análise dos dados qualitativos e as figuras apresentadas nesta

seção foram elaboradas a partir do programa Atlas.ti, em sua versão 7.0.

5.2.1 Entrevista coletiva com servidores

O resultado da entrevista coletiva foram vinte e duas páginas transcritas na íntegra

pelo pesquisador.  O roteiro  utilizado para a  entrevista  coletiva  foi  baseado na revisão da

literatura, utilizando, principalmente, as áreas do conhecimento em gerenciamento de projetos

(apêndice C). A entrevista coletiva aconteceu no Campus Barbacena, dia 11 de dezembro de

2018, teve duração de 1 hora, 16 minutos e 29 segundos, contou com nove participantes. 

Após a transcrição da entrevista, o documento foi lido, e deu-se início ao processo de

análise. De acordo com a fala dos entrevistados fica evidente a necessidade de implantação do
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EGP, este código foi citado trinta e seis vezes, seguido por “ameaças”, que apareceu trinta

vezes. O percentual dos demais códigos estão apresentados na figura 6.

Figura 6 – Gráfico da quantidade de registros de cada código

Fonte: Elaboração própria

Foi realizada a análise das relações entre os códigos (variáveis), com base na análise

das  co-ocorrências,  que  também  pode  ser  denominada  como  análise  contingencial.  Esta

análise  busca retirar  do documento primário,  que neste  caso é  a  transcrição da entrevista

coletiva, a relação entre os elementos da mensagem, assinalando a presença simultânea de

dois ou mais códigos na mesma unidade de contexto. Segundo Bardin (1977) a co-ocorrência

de dois ou mais elementos revela a sua associação ou a sua dissociação na mente do locutor.

Marcando todos os códigos como linha e coluna o software cria a matriz cruzada, nela

são apresentadas as relações, como apresentado na tabela 1.
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Tabela 1 - Co-ocorrência dos códigos (variáveis)    

     A Co C E F N O PI P Q RH

A - 1 - 0,02 1 - 0,02 2 - 0,03 2 - 0,04

Co - 1 - 0,02 1 - 0,03

C -

E - 2 - 0,06 1 - 0,02 1 - 0,03

F - 1 - 0,03 1 - 0,03 1 - 0,02

N - 1 - 0,02 1 - 0,02*

O - 2 - 0,06

PI - 1 - 0,05 1 - 0,03

P -

Q -

RH -

Legenda:
A Ameaças Co Comunicação C Custos

E Escopo F Fases - Como fazer N Necessidade do EGP

O Oportunidades PI Partes interessadas P Prazo

Q Qualidade RH Recursos Humanos

Fonte: Adaptado Software Atlas Ti

Nota-se que,  a  variável  que mais  tem relação com as  demais  é  a  variável  “partes

interessadas”. A relação entre as variáveis “prazo” e “necessidade do EGP”, marcada com o

símbolo  “*”, apresentou baixa significância.  A variável “custo”,  de acordo com a fala dos

entrevistados não apresentou relação com nenhuma outra, o que sabemos, em conformidade

com a teoria, que deveria apresentar alguma relação com, pelo menos, mais duas, “prazo” e

“escopo”, pois as três compõem a restrição tripla. Escopo, prazo e custo, têm relação entre si,

a alteração de um deles pode alterar o outro. 

Analisou-se a semântica  por meio das redes.  Criou-se a Rede 1 -  Rede Completa,

como mostra figura 7, que foi desenvolvida a partir do documento primário, transcrição da

entrevista. Esta rede contém todas as relações entre as variáveis (códigos).
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Figura 7 - Relação entre as variáveis através de redes (Rede 1 - Rede Completa)

Fonte: Elaboração própria a partir do Software Atlas.ti

As  setas  manifestam  relação  de  associação  (is  associated  with),  de  contrariedade

(contradicts) e causa e efeito (is cause of) entre as variáveis. Identificou-se que as variáveis

“fases: como fazer” e “necessidade do EGP” tem associação uma com a outra. “Ameaças” e

“oportunidades”  tem  uma  relação  de  oposição.  Uma  relação  que  a  teoria  nos  traz  e  é

reconhecida aqui é a restrição tripla: “escopo”, “custo” e “prazo” que quando apresentam um

bom gerenciamento de projetos nos apresentam uma quarta variável, “qualidade”. Ao longo

das entrevistas, emergiram 2 (duas) variáveis: “comunicação”, que foi muito citada na fala

dos  entrevistados,  e  “recursos  humanos”,  aparecendo  não  como  abundância,  mas  como

escassez  de  pessoas  qualificadas.  Percebeu-se  que  a  variável  “ameaças”  está  associada  a

“fases: como fazer” representando barreiras, mas também guarda relação com a “necessidade
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do EGP”. Já a variável “oportunidades” apresenta relação com “fases: como fazer” e também

com a necessidade de implantação do EGP. Como mencionada anterior na análise da matriz

de  co-ocorrência,  a  variável  “partes  interessadas”,  com mais  ocorrência  de  relações,  está

associada  a  outras  6  (seis)  variáveis:  “comunicação”,  “escopo”,  “fases:  como  fazer”,

“necessidades”, “oportunidades” e “recursos humanos”.

Retornou-se a  tabela  1,  matriz  de co-ocorrência,  para melhor  analisar  as  variáveis

emergentes  e  sua  relação  com as  demais  variáveis,  percebeu-se  que  “comunicação”  está

associada  a  “oportunidades”  e  “partes  interessadas”,  e  que,  “recursos  humanos”  guarda

relação com outras 3 (três) variáveis, “ameaças” e “fases: como fazer”.

Foi observado também, que é possível fazer uma outra análise, dividindo os códigos

(variáveis) em famílias, representadas pela seta vermelha, como demonstrado nas figuras 8, 9,

10 e 11 a seguir:

Figura 8 - Escritório de Gerenciamento de Projetos

Fonte: Elaboração própria a partir do Software Atlas.ti

Projetos, considerados de alta qualidade,  entregam o produto ou serviço, dentro do

escopo, prazo e orçamento previstos. A qualidade do projeto é afetada pelo balanceamento

desses fatores, que são chamados de restrição tripla, figura 9. A relação entre esses fatores

ocorre de tal forma que se algum dos três mudar, provavelmente, pelo menos dos outros será

afetado (PMI, 2013).
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Figura 9 - Restrição Tripla

Fonte: Elaboração própria a partir do Software Atlas.ti

Segundo a fala dos entrevistados, um dos critérios para o sucesso na implementação

do EGP,  seria  uma boa comunicação  aliada  a  membros  preparados,  a  fim de  atender  ou

superar  as  necessidades  ou  expectativas,  que  as  partes  interessadas  possuem  no  projeto

(Rabechini, Carvalho e Laurindo, 2002), conforme exposto na figura 10. 

Figura 10 - Fatores de Sucesso para o EGP

Fonte: Elaboração própria a partir do Software Atlas.ti

Para a implementação do EGP, códigos surgiram como sendo contradições, ameaças e

oportunidades.
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Figura 11 -  Fatores de Contexto

Fonte: Elaboração própria a partir do Software Atlas.ti

5.2.2 Entrevista com dirigentes

As entrevistas ocorreram no período de 07 a 17 de maio de 2019. O roteiro utilizado

para as entrevistas com os dirigentes, baseou-se na análise da entrevista coletiva, apêndice D.

Os dirigentes entrevistados representam um grupo das partes interessadas quando um projeto

está sendo realizado.

Nesta etapa do estudo, utilizou-se entrevista individual junto a sete dirigentes do IF

Sudeste MG. A escolha dos dirigentes a serem entrevistados, seguiu o mesmo procedimento

daqueles que participaram da entrevista coletiva, não foram escolhidos por amostragem, pois

o tratamento dos dados foi qualitativo. Foram feitas 3 horas, vinte e quatro minutos e onze

segundos de entrevistas, todas presenciais e gravadas com consentimento dos participantes.

Após a realização das entrevistas,  foi feita  a transcrição,  na íntegra,  resultando sessenta e

cinco páginas de um documento. A relação dos entrevistados, local de lotação, data e tempo

de duração das entrevistas segue no quadro 9.

Quadro 9 - Relação dos dirigentes entrevistados, local de lotação e duração da entrevista

Entrevistado Local de lotação Data da entrevista Tempo de duração

E1 Campus Barbacena 07/05/2019 22min22s

E2 Campus Barbacena 07/05/2019 12min48s

E3 Reitoria 09/05/2019 16min36s

E4 Reitoria 09/05/2019 13min50s

E5 Reitoria 10/05/2019 48min24

E6 Reitoria 13/05/2019 1h03min52s

E7 Campus Barbacena 17/05/2019 25min19s

Duração total 3h23min11s

Fonte: Elaboração própria

Obedeceu-se às regras para validação, Bardin (2016), (1) exaustividade, não se omitiu

nenhuma informação e as transcrições foram feitas na íntegra, (2) homogeneidade, a síntese
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do caso de ensino e dos conceitos básicos de gestão de projetos foi passado para todos os

dirigentes entrevistados; o roteiro de entrevistas foi o mesmo para todos os dirigentes, com

pequenas alterações na ordem, de acordo com a resposta e experiência do entrevistado; foi

utilizada  a  mesma técnica  de  coleta  e  análise  dos  dados  com todos os  entrevistados,  (3)

exclusividade, os elementos não foram classificados em mais de uma unidade de análise, (4)

pertinência,  os  documentos  são  condizentes  com  o  objetivo  da  pesquisa  e  (5)

representatividade, foram entrevistados os dirigentes máximos do IF Sudeste MG, na reitoria

(Reitor) e no Campus Barbacena (Diretor-Geral), dois Pró-reitores e seus respectivos diretores

sistêmicos (Desenvolvimento Institucional e Administração) e uma Diretora de Expansão.

Os códigos utilizados para análise, preestabelecidos, estão expressos na tabela 2, junto

a frequência de registros de cada um. Cabe ressaltar que as letras “N, O e A”, seguida de um

número, mostrada à frente de alguns códigos indica, respectivamente, Necessidade do EGP,

Oportunidade e Ameaça. 

Tabela 2 - Frequência dos códigos

Código Frequência Código Frequência

Necessidade do EGP 80 O3- Prazo 3

N1- Custos 14 O4- Comunicação 24

N2- Comunicação 25 O5- Escopo 8

N3- Prazo 6 Ameaças 21

N4- Escopo 31
A1-  Desconhecimento  do  Decreto
9.203

2

N5- Apoio da Gestão 23 A2- Comunicação 23

Oportunidades 55 A3- Recursos Humanos 21

O1- Custo 11 A4- Cultura Organizacional 9

O2- Recursos Humanos 21 A5- Apoio da Gestão 3

Total de registros   380

Fonte: Elaboração própria

No total foram apontados 380 (trezentos e oitenta) registros. A quantidade de registros

refere-se ao número de trechos (recortes) de determinado código ou variável. Nota-se que, a

variável  “Necessidade  do  EGP”,  recebeu  maior  importância,  com  80  (oitenta)  registros

encontrados, seguida de “Oportunidades” com 55 (cinquenta e cinco) registros. O código com

menor número de registros é “A1- Desconhecimento do Decreto 9.203”, apenas 2 (dois). 

Assim como na entrevista coletiva, a análise contingencial ou de co-ocorrências foi

feita para identificar a relação entre os códigos, como apresentado no Quadro 10. 
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Quadro 10 - Co-ocorrência dos códigos (variáveis) da entrevista com dirigentes
A1 A2 A3 A4 A5 A N1 N2 N3 N4 N5 N O1 O2 O3 O4 O5 O

A1 -

A2 - 1-0,02

A3 - 1- 0,03

A4 -

A5 -

A - 1- 0,02 1- 0,01

N1
- 1- 0,05 3- 0,07 3- 0,03 

*

N2 - 3- 0,03 

N3 - 1- 0,03* 2- 0,02*

N4 - 2- 0,04 3- 0,03 1- 0,02 1- 0,02

N5 - 5- 0,05 1- 0,02 3- 0,04

N
- 1- 0,01

*
1- 0,01
*

3- 0,02

O1 - 1- 0,03 1- 0,03 1- 0,03 1- 0,06

O2 - 3- 0,04

O3 - 1- 0,04*

O4 -

O5 - 1- 0,02*

O -

 
Legenda:
N Necessidade do EGP O Oportunidades A Ameaças

N1 Custos O1 Custos A1 Desconhecimento do Decreto 9203

N2 Comunicação O2 Recursos Humanos A2 Comunicação

N3 Prazo O3 Prazo A3 Recursos Humanos

N4 Escopo O4 Comunicação A4 Cultura Organizacional

N5 Apoio da Gestão O5 Escopo A5 Apoio da Gestão

Fonte: Adaptado Software Atlas Ti
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As relações  entre  os  códigos  que  apresentaram  o  símbolo  “*” demonstram baixa

significância. O código que mais tem relação com os demais é “Necessidade do EGP” como

pode ser observado na matriz cruzada, Quadro 10.

Na visão macro, figura 12, os códigos estão divididos por afinidade conceitual, todos

os códigos que demonstram as necessidades do EGP, as oportunidades ou as ameaças foram

agrupadas formando o que chamamos de famílias.

A associação entre necessidade do apoio da alta gestão (N5) como o planejamento de

escopos adequados (N4) demonstram força devido às elevadas interações, o que sustenta o

alinhamento estratégico entre o EGP e a organização (PATAH; CARVALHO, 2003) e apoio

a  alta  administração  na  tomada  de  decisões  (SIEDSCHLAG;  SILVA  JUNIOR;  ALVEZ,

2016).

Figura 12 - Visão Macro dos Fatores de Implementação do EGP

Fonte: Elaboração própria a partir do Software Atlas.ti

As relações  entre  as  famílias  de códigos estão apresentadas  na figura 13,  as  setas

mostram  relações  de  associação  (is  associated  with)  e  contradição  (contradicts).  Foi

identificado na opinião dos dirigentes a necessidade de usar um EGP para o planejamento e

execução das atividades, corroborando com a indicação de Patah e Carvalho (2003) quanto ao

apoio dos executivos para a criação de um escritório de projetos.



58

Figura 13 - Relação entre as famílias de códigos

Fonte: Elaboração própria a partir do Software Atlas.ti

Em síntese a  necessidade do EGP, na opinião dos dirigentes,  tem associação com

oportunidades de melhoria no escopo das ações (planejamento) e redução dos custos KWAK;

ANBARI, 2012), mas para tanto o envolvimento das pessoas será crucial, o que se alinha com

os argumentos de Abe e Carvalho (2006) que indicam a vantagem do EGP para o foco na

produtividade,  na  redução  de  despesas,  espírito  de  colaboração  dos  funcionários  e  a

valorização dos talentos humanos. Neste sentido, as ameaças também estão associadas a falta

de apoio da gerencia  devidos às falhas na comunicação e o não engajamento de pessoas,

assim precisam ser  reduzidas  para  que  o  EGP possa  ser  bem-sucedido e  de  acordo com

Oliveira et al. (2017), podem garantir a eficiência das instituições do setor público.

5.3 Análise Quantitativa da Solução Proposta na opinião Dirigentes 

Com os registros das ocorrências geradas após a análise de conteúdo das entrevistas

com os dirigentes do IF Sudeste MG foi estabelecido o processo de análise para a verificação

quanto  da  implantação  do  Escritório  de  Gerenciamento  de  Projetos  (EGP).  Para  que  se

pudesse obter evidências de aprovação as variáveis estabelecidas pelo embasamento teórico e

sinalizadas na sensibilização com os colaboradores do campus foram organizadas as seguintes

etapas:

 Tabulação da ocorrência das variáveis de resposta;

 Criação  da  tabela  de  contingência  por  Nível  de  Gerencial  e  Fatores  da

Implantação do EGP;

 Análise da distribuição da frequência relativa dos fatores;

 Teste qui-quadrado de aderência da ocorrência de respostas aos fatores por nível

gerencial.
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5.3.1 Tabulação da ocorrência das variáveis de resposta:

Dos sete dirigentes entrevistados três são diretores do campus de Barbacena e quatro

são gestores da administração central do IF Sudeste MG, contando com pró-reitores e o reitor

da instituição.

Na tabela 3 pode-se identificar a ocorrência das doze variáveis estabelecidas no roteiro

de entrevista e três que emergiram da fala dos dirigentes, oportunidades do apoio da gestão

(O5), ameaças quanto a desconhecimento do decreto 9203 (A1) e ameaças da falta de apoio

da  gestão  (A5).  Também é  importante  descrever  que  houve ocorrências  gerais  quanto  às

necessidades do EGP (NG), oportunidades (O) e ameaças (A) sem a atribuição específica a

uma variável apriorística.

Ao todo foi possível identificar trezentas e setenta e oito ocorrências nas quais pode-se

notar que de forma geral há indícios quantos a necessidade geral de se implantar um EGP (80

ocorrências)  e  quando  se  especifica  a  necessidade  os  dirigentes  apontam  a  variável  de

melhoria no escopo das ações o que remete ao planejamento das atividades (31 ocorrências).

Quando se trata de oportunidades, as indicações genéricas tiveram 55 ocorrências e

especificamente as oportunidades de melhoria com o EGP seriam no melhor aproveitamento

na comunicação (24 ocorrências) entre os setores e dos recursos humanos (21 ocorrências),

variáveis  já  indicadas  como  relevantes  na  literatura  (SIEDSCHLAG;  SILVA  JUNIOR;

ALVEZ, 2016). Já para as indicações de ameaças a implantação do EGP a maior barreira

descrita seria os problemas de comunicação (23 ocorrências) e as ocorrências genéricas foram

iguais aos possíveis problemas com engajamento das pessoas (21 ocorrências).

Em síntese pode-se verificar que as necessidades de implantação do EGP apresentam

maior  frequência  de  resposta  que  as  oportunidades  vislumbradas  e  tais  oportunidades

apresentam maior frequência do que ameaças,  o que sugere a indicação de aprovação dos

dirigentes,  corroborando  aos  achados  de  Siqueira,  Crispim  e  Gaspar  (2017),  mostrando

evidências que o EGP influencia positivamente na maturidade do alinhamento de projetos aos

modelos de negócio. Contudo se faz necessário uma análise mais profunda das respostas para

reforçar a tendência de apoio na solução proposta.
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Tabela 3 - Ocorrências das variáveis nas entrevistas com os dirigentes

Dirigente/
Fator

N N1 N2 N3 N4 N5 O O1 O2 O3 O4 O5 A A1 A2 A3 A4 A5 Total 

D1 14 2 0 0 3 4 16 6 10 1 0 2 1 1 1 4 0 0 65

D2 9 0 1 0 0 0 4 3 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 21

D3 5 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 4 1 2 3 1 0 22

R4 6 2 4 1 1 0 6 1 2 1 4 0 1 0 1 2 0 0 32

R5 8 4 0 2 6 0 3 0 2 0 5 0 3 0 5 1 2 0 41

R6 15 3 11 1 7 11 12 0 5 0 8 1 3 0 7 7 5 3 99

R7 23 1 8 2 13 8 13 0 1 0 7 5 9 0 5 4 1 0 100

Total 80 14 25 6 31 23 55 11 21 3 24 8 21 2 23 21 9 3 380

Legenda:
N Necessidade do EGP O Oportunidades A Ameaças
N1 Custos O1 Custos A1 Desconhecimento do Decreto 9203
N2 Comunicação O2 Recursos Humanos A2 Comunicação
N3 Prazo O3 Prazo A3 Recursos Humanos
N4 Escopo O4 Comunicação A4 Cultura Organizacional
N5 Apoio da Gestão O5 Escopo A5 Apoio da Gestão
D Diretores de Campus R Dirigentes da Reitoria

Fonte: Elaboração própria



61

5.3.2 Criação da tabela de contingência

Com os dados tabulados, o próximo passo foi elaborar uma tabela de contingência que

tem como função a organização e apresentação dos cálculos das observações por variáveis

categóricas, tanto as linhas quanto as colunas da tabela representam as variáveis categóricas

(PESTANA; GAJEIRO, 2008).

No caso deste estudo a tabela de contingência está associando as respostas por nível

gerencial  e fatores relevantes para a implantação do EGP. A primeira categoria foi criada

agrupando os dirigentes pela atuação na direção de um campus ou na administração central do

IF  Sudeste  MG,  a  reitoria.  Na tabela  4  pode-se  observar  a  contagem das  ocorrências  de

respostas pelas categorias.

Tabela 4 - Tabela de contingência por Nível de Gerencial e Fatores da Implantação do EGP

Nível Gerencial / Fatores
Necessidade do

EGP
Oportunidades Ameaças

Total por
Nível

Diretoria de Campus 42 46 20 108

Reitoria 137 76 59 272

Total por Fator 179 122 79 380

Fonte: Elaboração própria

Na tabela 5 é possível identificar os totais marginais para cada categoria de análise. Os

totais marginais para as linhas (Diretoria de Campus e Reitoria) mostram que os diretores do

campus indicaram 106 ocorrências  dos fatores de implantação do EGP e os dirigentes  da

reitoria totalizaram 272 ocorrências, neste caso deve-se lembrar que foram quatro gestores da

reitoria  contra  três  diretores  do  campus.  Para  os  totais  marginais  das  colunas  revela  os

dirigentes  apontaram  mais  as  necessidades  do  EGP  (179  ocorrências),  seguido  das

oportunidades  que  podem  ser  geradas  (122  ocorrências)  e  quanto  a  ameaças  foram  79

ocorrências.

De modo geral os dirigentes revelaram-se favoráveis  as necessidades e geração de

oportunidades quanto a implantação do EGP e compreendem a existência de certas ameaças,

contudo a menor ocorrência pode indicar a inclinação para a aprovação da solução proposta.

Com a tabela de contingência produzida foi possível observar associação entre as duas

categorias,  para tanto utilizou-se do teste de aderência baseado no teste qui-quadrado para

determinar se as ocorrências observadas dos fatores por nível gerencial são significativamente

diferentes das ocorrências esperadas condicionadas a hipótese nula de não associação. Neste
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caso,  foi  possível  testar a existência  da associação entre o nível gerencial  e os fatores de

implantação do EGP. O teste de aderência será apresentado adiante.

5.3.3 Análise da distribuição da frequência relativa dos fatores:

Antes  da  realização  do  teste  de  aderência  pelo  qui-quadrado  foi  realizado  um

ajustamento das ocorrências pela distribuição relativa das frequências de respostas uma vez

que a categoria nível gerencial apresenta diferença entres o número de respondentes.

Considerando que dos sete dirigentes entrevistados três eram diretores do campus de

Barbacena e quatro eram gestores envolvidos na alta administração da organização se fez

necessário  estabelecer  a  frequência  relativa  das  respostas  aos  fatores  pela  razão  entre  o

número de ocorrências por categoria e o total de ocorrência por nível com apresentado na

tabela 5.

Tabela 5 - Distribuição da frequência relativa dos fatores de implantação do EGP

Nível Gerencial / Fatores Necessidade do EGP Oportunidades Ameaças Total

(%) (%) (%) (%)

Diretoria de Campus 39,62 43,40 16,98 100

Reitoria 50,37 27,94 21,69 100

Fonte: Elaboração própria

Com a frequência relativa estabelecida pode-se verificar que as ameaças representam o

fator de menor ocorrência tanto os diretores do campus (16,98%) e os gestores da reitoria

(21,69%). Contudo observou-se diferenças de opinião entre os outros dois fatores, enquanto

os diretores do campus vislumbraram mais oportunidades (43,40%), os gestores da reitoria

(50,37) indicaram a necessidade da implantação de um EGP como mais relevante.

Da  observação  de  diferença  entre  as  repostas  se  fez  necessário  testar  se  seriam

significativamente diferentes, bem como testar a qualidade do ajuste da associação entre os

níveis  gerenciais  e  os  fatores  de  implantação  do  EGP.  Para  isso  utilizou-se  o  teste  de

aderência pelo qui-quadrado.

5.3.4 Teste qui-quadrado de aderência da ocorrência de respostas dos dirigentes

Para testar a aderência ou adequabilidade de um modelo probabilístico a um conjunto

de ocorrências observadas na opinião de gestores em níveis organizacionais diferentes, mas

principalmente  no  estudo  em  questão,  verificar  uma  possível  diferença  de  opinião  dos
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dirigentes, associada aos fatores quanto a necessidade e oportunidade da implantação do EGP

foi utilizado o teste qui-quadrado.

Relembrando que o objetivo é testar a hipótese nula supondo-se que a distribuição de

frequências de um dado acontecimento ou ocorrência observada em uma amostra pode ser

considerada  consistente  com uma distribuição  esperada  ou  teórica  particular  (PESTANA;

GAJEIRO, 2008). Dentre os três tipos de comparação realizados pelo qui-quadrado, o caso

em questão trata-se do teste de qualidade do ajuste (aderência), sendo o mais indicado, pois

verifica se a distribuição de frequências observadas é diferente da distribuição teórica.  Na

tabela 6 são apresentados os cálculos das etapas do teste de aderência do qui-quadrado.

Para a interpretação do resultado do teste qui-quadrado de aderência (ver tabela 6) ao

objetivo de análise de estudo foram estabelecidas as seguintes hipóteses:

 H0:  Não há evidência  de que as  ocorrências  de respostas  aos  fatores  do EGP

dependem do nível gerencial.

 H1:  Há  evidência  de  que  as  ocorrências  de  respostas  aos  fatores  do  EGP

dependem do nível gerencial.

O resultado do teste qui-quadrado de aderência pode ser analisado comparando as (a)

estatísticas qui-quadrado (X²) calculada (observada) e a crítica (tabela) ou (b) comparando a

significância do p-valor (observada) com o nível de significância do teste (α) de 0,05.

Considerando as estatísticas X² a interpretação é que se o valor calculado for superior

ao crítico, a hipótese nula (H 0 )  pode ser rejeitada, ou seja, há evidência de que as ocorrências

de respostas aos fatores do EGP dependem do nível gerencial. No caso inverso, se o valor

calculado for inferior ao crítico não se pode rejeitar a hipótese nula e assim conclui-se que não

evidências de dependência entre os fatores e o nível gerencial.  Os resultados do teste qui-

quadrado de aderência encontram-se na tabela 6 e foram gerados pelo complemento de análise

de dados do software Microsoft Excel® .



64

Tabela 6 - Teste qui-quadrado de aderência das categorias de análise

Ocorrências Observadas (Oi )

Nível / Fator Necessidade do EGP Oportunidades Ameaças Total

Diretoria de Campus 42 46 20 108

Reitoria 137 76 59 272

Total 179 122 79 380

Ocorrências Esperadas ( i)

Nível / Fator Necessidade do EGP Oportunidades Ameaças Total

Diretoria de Campus 50,87 34,67 21,45 108

Reitoria 128,12 87,32 55,55 272

Total 179 122 79 380

Resultados

p-valor 0,02

g.l (n-1) 5,00

X ² calculado 14,02

X2 crítico
( tabelado )

3,84

α 0,05

Onde:
X ²: Estatística de teste qui-quadrado;
Oi :Número de observações do tipo i;

Ei :A frequência esperada (teórica) do tipo i, avaliada sob a hipótese nula de que a fração do tipo i na amostra 

n: O número de células na tabela.
g .l: graus de liberdade
α : nível de significância
p−valor: significância observada

Fonte: Elaboração própria

Os resultados encontrados revelam que o valor calculado de X² (14,02) foi superior ao

crítico (3,84), valor este que pode ser encontrado na tabela de distribuição qui-quadrado com

cinco graus de liberdade e significância de 0,05. Assim pode-se rejeitar  (H 0 )  verificando a

evidência de que há dependência das respostas os fatores do EGP pelo nível gerencial.

Caso a análise for feita considerando a significância, a interpretação é que se o p-valor

foi inferior ao nível de significância do teste (α) de 0,05, significa que o p-valor encontra-se

na área de crítica e deve-se rejeitar (H 0 ) ,caso contrário, p-valor superior a (α), não rejeita-se a

hipótese nula. Como o p-valor (0,02) é inferior ao nível de significância (α) de 0,05 pode-se

verificar também que se deve rejeitar a hipótese nula.
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Com o resultado foi possível estabelecer a aderência da distribuição das ocorrências

evidenciando assim a dependência das respostas dos fatores pelos níveis gerenciais. Assim,

além da dependência, pode-se afirmar também, por meio do teste de aderência qui-quadrado,

que há diferença significativa na opinião dos níveis gerenciais do IF Sudeste MG com os

fatores relacionados à implantação do EGP.

Em síntese os resultados da análise da solução proposta na opinião dos dirigentes do

IF Sudeste MG estão descritos a seguir:

1. Os dirigentes revelaram-se favoráveis as necessidades e geração de oportunidades

quanto a implantação do EGP e compreendem a existência  de certas  ameaças,

contudo a menor ocorrência pode indicar a inclinação para a aprovação da solução

proposta.

2. Em se tratando das necessidades os dirigentes apontam a variável de melhoria no

escopo das ações o que remete ao planejamento das atividades.

3. Quando  se  trata  de  oportunidades,  e  melhoria  com o  EGP seriam no  melhor

aproveitamento na comunicação entre os setores e dos recursos humanos.

4. As ameaças na implantação do EGP podem ser problemas de falta de engajamento

das pessoas.

5. Percebe-se que há aderência no conjunto de ocorrências observadas na opinião de

gestores em níveis organizacionais diferentes.

6. Há evidência de que as ocorrências de respostas aos fatores do EGP dependem do

nível gerencial.

7. Dirigentes  da  reitoria  indicaram  com  maior  frequência  a  necessidade  de

implementação do EGP e os dirigentes do campus vislumbram as oportunidades

geradas com a implantação.

8. Quantos  as  ameaças,  os  dirigentes  da  reitoria  demonstraram maior  clareza  de

compreensão dada a maior frequência na identificação de possíveis ameaças.
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6 PROPOSTA DE SOLUÇÃO RECOMENDADA

A sexta seção deste estudo, propõe como solução ao problema de pesquisa por meio

de um plano do projeto de implementação do Escritório de Gerenciamento de Projetos para

um dos campi do IF Sudeste MG, no caso deste estudo, o campus Barbacena. Na sequência

apresenta-se uma síntese da descrição do plano e para maior entendimento da proposta o seu

detalhamento encontra-se no apêndice E.

6.1 Síntese do Plano de Ação Sugerido

O plano do projeto  intitula-se “Implementação  do Escritório  de Gerenciamento  de

Projetos IF Sudeste MG - Campus Barbacena”.

A  finalidade  deste  plano  é  estabelecer  o  início  do  projeto,  atribuir  principais

responsáveis e descrever de forma clara requisitos iniciais, principais entregas, premissas e

restrições do projeto. Este plano está dividido em oito partes descritas nesta seção de forma

sucinta, todo o seu detalhamento consta no apêndice E.

6.1.1 Justificativa do projeto

O IF Sudeste MG -  Campus  Barbacena, é uma instituição de ensino pública voltada

para o desenvolvimento de pesquisas e produtos em diversas áreas, com ênfase na parte de

agrícola. 

Neste sentido a diretoria-geral do IF Sudeste MG - Campus Barbacena sinalizou pela

criação do Escritório de Gerenciamento de Projeto (EGP) que deverá coordenar as práticas de

implantação, monitoração, controle dos processos e padrões de gerenciamento de projetos.

6.1.2 Objetivos do projeto e critérios de sucesso

O EGP deve ser capaz de desenvolver  procedimentos,  treinamentos,  ferramentas  e

assessoramento  em gerenciamento  de  projetos  aos  setores  do  IF  Sudeste  MG -  Campus

Barbacena,  e sua implementação deve refletir  os princípios das boas práticas de gestão de

projetos. Dessa forma, sugere-se que o EGP possa estar em funcionamento num prazo de 180

dias, sua divulgação, em todas diretorias do IF Sudeste MG - Campus Barbacena, deverá ser

realizada por meio do lançamento do portal eletrônico e comunicação via e-mail institucional
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em até 120 dias do início do projeto e o projeto deverá estar concluído dentro do orçamento

previsto, não ultrapassando 25% da estimativa de custos envolvidos.

6.1.3 Requisitos de alto nível

Segundo  PMBOK  (2013),  o  EGP  deverá  fornecer  os  principais  serviços  que  um

escritório de projetos pode oferecer, sendo eles: (1) suporte administrativo, como políticas,

metodologias  e  modelos;  (2)  treinamento,  aconselhamento  e  orientação  de  gestores  de

projetos; (3) suporte, orientação e treinamento em relação a como gerenciar projetos e utilizar

as  ferramentas;  (4)  alinhamento  dos  recursos  humanos  dos  projetos  e  (5)  comunicação

centralizada entre gestores de projetos, patrocinadores, gestores de negócio e outras partes

interessadas. 

Sendo assim o projeto do EGP ficou dividido em três fases (1) constituição do EGP;

(2) plataforma de conhecimento do EGP e (3) diretrizes de divulgação e manutenção.

6.1.4 Pressupostos e restrições

As atividades para a implementação do EGP, sem exceção, devem estar previamente

mapeadas pela equipe do projeto e homologadas pela diretoria geral IF Sudeste MG - Campus

Barbacena antes do início do projeto. A cooperação entre equipe e o patrocinador é essencial

para garantir  que o cronograma seja seguido conforme as necessidades do projeto.  Ficam

restritas a equipe do projeto do EGP as melhores práticas adotadas na implantação do um

escritório de projetos

6.1.5 Riscos de alto nível

Como a equipe que irá compor o EGP não ficará dedicada em tempo integral, existe o

risco de atraso de cronograma do projeto, pois este será executado em paralelo com atividades

realizadas diariamente pelos colaboradores da equipe do projeto e as diretorias envolvidas,

atividades  essas  que  poderão  ser  interrompidas  ou  priorizadas  conforme  a  demanda.  O

processo de interrupções  ou priorização será gerenciado  pela  administração da equipe  do

projeto e alinhando junto a diretoria-geral do IF Sudeste MG - Campus Barbacena.
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6.1.6 Lista de marcos do cronograma e as partes interessadas

No planejamento do prazo para a implementação do EGP no campus de Barbacena e a

identificação das partes interessadas considerou-se um período razoável para a realização 180

dias, na tabela 8 são apresentadas as fases e os grupos de processo do projeto, seus principais

marcos de realização e a revisão de alcance das fases.

Tabela 8 - Cronograma das fases com os marcos do projeto EGP

Fase e Grupo de Processos Marcos Previsão

Iniciação Termo de abertura aprovado 04/03/2020

Fase 1: Constituição do EGP
(Planejamento)

Formação da equipe do projeto 15/03/2020

Fase 1: Constituição do EGP
(Planejamento)

Plano da implementação elaborado 02/04/2020

Fase 2; Plataforma de Conhecimento do EGP 
(Execução)

Portal (site) de acesso ao conhecimento do 
EGP

23/04/2020

Fase 2; Plataforma de Conhecimento do EGP 
(Execução)

Recursos para qualificação em gestão de 
projeto

19/07/2020

Fase 2; Plataforma de Conhecimento do EGP 
(Execução)

Curso básico on-line sobre gestão e projetos 22/07/2020

Fase 3: Diretrizes de Divulgação e 
Manutenção (Monitoramento)

Divulgação do EGP 22/07/2020

Fase 3: Diretrizes de Divulgação e 
Manutenção (Monitoramento)

Plano de funcionamento do EGP elaborado 19/07/2020

Encerramento Inauguração do EGP 05/08/2020

Fonte: Elaboração própria

São partes interessadas neste projeto, além da diretoria geral e diretorias sistêmicas,

todos os usuários dos serviços prestados pelo IF Sudeste MG - Campus Barbacena. O corpo

de  servidores  envolvidos  na  gestão  do  campus  é  importante  no  apoio  as  atividades  de

implementação do EGP, na análise realizada as partes interessadas foram destacadas pelos

servidores e dirigentes, assim como são importantes para a comunicação e engajamento de

pessoas, variáveis com maior ocorrência nos fatores identificados.

6.1.7 Orçamento resumido

Este  é  um  levantamento  de  estimado  dos  principais  recursos  para  o  projeto  de

implementação  do  EGP,  podendo  sofrer  mudanças,  no  início  do  projeto  trata-se  de  uma

expectativa de orçamento exequível. Na tabela 9 estão organizados os itens que compõem o
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orçamento  resumido considerando  a  equipe  alocada,  portal  de  informações,  recursos  para

formação, divulgação institucional, elaboração do funcionamento e o evento de lançamento.

Tabela 9 - Orçamento resumido do projeto EGP

Itens Estimativa (R$)

Hora técnica da equipe do projeto 18.806,09

Portal (site) de acesso ao conhecimento do EGP 1.428,40

Recursos para qualificação em gestão de projeto 5.700,00

Divulgação do EGP 1.200,00

Produção do Plano de funcionamento do EGP 1.585,08

Evento de Inauguração do EGP 3.300,00

Total 32.019,57

Fonte: Elaboração própria
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Na última seção do estudo organizou-se os argumentos para descrever os resultados

alcançados no que se refere a proposta de solução apresentada ao IF Sudeste MG, as reflexões

sobre os limites identificados no estudo, e a partir deles, são apresentadas recomendações para

avanços em estudos correlatos.

O planejamento possui um importante papel no desenvolvimento de uma instituição,

no que diz respeito a implementação de novas práticas, o desafio desta dissertação foi além da

realização  da  análise  dos  fatores  relevantes  para  a  implementação  de  um  Escritório  de

Gerenciamento Projetos num campus do IF Sudeste MG, questão de pesquisa que descreve o

dilema do estudo, e apresentou uma solução tecnológica para o problema proposto.

Os  resultados  alcançados  evidenciam os  fatores  para  a  resposta  a  dilema,  pois  os

dirigentes indicaram a necessidade premente do apoio ao planejamento das atividades por

meio  da  capacidade  de  estabelecer  escopo  das  iniciativas  de  forma  efetiva,  quanto  as

oportunidades  o  EGP poderá  promover  melhorias  na  comunicação  entre  os  setores  e  no

aproveitamento  dos  recursos  humanos  da  organização.  Já  as  ameaças  que  precisam  ser

consideradas,  de  acordo  com  os  dirigentes  seriam  a  dificuldade  de  criar  um  fluxo  de

comunicação  para  demonstrar  a  utilidade  do  EGP e  também a  falta  de  engajamento  das

pessoas envolvidas.

Em linhas gerais o objetivo de analisar o processo de implantação de um EGP foi

alcançado,  pois  além dos  fatores  de  implementação  identificados  foi  possível  verificar  a

aceitação dos servidores com potencial  de composição do EGP, o aceite dos dirigentes na

aprovação do plano do projeto de implementação, mesmo com indicação diferente aos fatores.

Reforçando que o estudo esteve  orientado na  implantação,  ou seja,  iniciar  o  processo de

desenvolvimento de um EGP tendo como resultado um plano para a sua implementação, neste

caso estabelecer a sua execução.

Com propósito de se atingir o objetivo principal da pesquisa, foram definidos cinco

objetivos  específicos.  Dentre  os  vários  projetos,  já  executados  e  ainda  em  execução  na

instituição, foi identificado um para se tornar o caso de ensino, que serviu de contexto para ser

utilizado na oficina, onde foram apresentados os conceitos básicos sobre Gestão de Projetos e

a relevância em se aplicar tais conceitos. 

Foi  identificado  também junto  aos  participantes  da  oficina,  servidores  do  Campus

Barbacena, as variáveis para a implantação do Escritório de Gerenciamento de Projetos. Na
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opinião dos participantes, a aplicação dos conhecimentos de GP em determinadas iniciativas

do  Campus e os fatores de implantação do EGP são relevantes para a sua criação. Após a

compreensão da  associação das  variáveis  levantadas  e  a  subsequente  análise  de conteúdo

qualitativa  da  entrevista  coletiva  com os  servidores  foi  possível  estabelecer  o  roteiro  da

entrevista que foi realizada, individualmente, com os dirigentes da instituição. 

A opinião dos dirigentes foi verificada e revelou que mesmo com posições distintas, os

dirigentes foram favoráveis a possível implementação do EGP. Com a sinalização positiva em

relação a implantação, foi desenvolvido o plano do projeto de implementação do EGP voltado

às necessidades do Campus Barbacena.

7.1 Contribuições e implicações práticas

O estudo apresenta contribuições acadêmicas para a área de Administração no tema

envolvendo a gestão de projetos e tendo em vista a aderência a linha de atuação cientifico-

tecnológica do programa de mestrado profissional “Estratégia e Operações” que envolve a

análise  de  eficiência  e  modelos  de  avaliação  de  projetos,  mais  especificamente  o  estudo

enquadra-se  na  linha  de  pesquisa  “Gestão  de  Projetos,  Apoio  a  Decisão  e  Avaliação  de

Desempenho Organizacional”.

O EGP não é a solução de todos os problemas da instituição,  mas tende a ser um

caminho para resolvê-los. Neste sentido, as implicações práticas do estudo envolvem aspectos

importantes  que  começaram  pela  demanda  contratada  do  IF  Sudeste  MG  ao  curso  de

Mestrado Profissional do Programa de Pós-graduação em Administração (PPGA-MPA) da

Universidade  Federal  Fluminense  por  meio  de  um  convênio  para  qualificação  de  seus

servidores tendo como contrapartida a produção de solução os problemas organizacionais.

As possibilidades de utilização com os resultados obtidos proporcionam a solução para

melhoria da governança pública com práticas de planejamento orientadas à gestão de projetos

adaptando-se  ao  Decreto  9203/2017.  Além  de  identificar  os  fatores  do  processo  de

implantação de um EGP, o estudo propôs um plano para a sua implementação.

Pelo IF Sudeste MG ser caracterizado por uma autarquia federal presume-se que a

pública  será a  maior  impactada  pela  produção gerada pelo estudo,  pois  o  mesmo poderá

contribuir pela melhoria dos processos organizacionais visando o uso eficiente dos recursos

públicos.
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A produção associada ao estudo, por se tratar de um trabalho voltado para a solução de

problemas  de  uma  organização  tem  como  produtos  relacionados  aos  critérios  do  Qualis

Técnico/Tecnológico as seguintes proposições: 

 Relatório técnico conclusivo – o estudo produziu dois processos de gestão que

receberam a aprovação de servidores e dirigentes da organização e apresentam

possibilidades de replicação em outras unidades do IF Sudeste MG, assim como,

em  outros  institutos  federais.  Os  produtos  são  (a)  o  plano  do  projeto de

implementação  do  EGP  que  se  apresenta  na  íntegra  no  apêndice  E  e  (b)  o

fluxograma  com as etapas do método para a solução do problema que tem sua

descrição na seção 4.

 Curso  de  formação  profissional –  para  a  realização  de  uma  das  etapas  de

pesquisa foi desenvolvido e aplicado uma oficina de formação e sensibilização aos

servidores com potencial para integrar a equipe do escritório de gerenciamento do

projeto do campus Barbacena,  essa oficina foi realizada em 12 horas, mas seu

conteúdo  pode  ser  ampliado  para  uma  qualificação  entre  30  a  60  horas

dependendo da necessidade da organização.

 Material didático – dentre o material instrucional organizado para a oficina de

formação e sensibilização aos servidores foi desenvolvido um caso para ensino a

partir  de  um  caso  real  da  instituição  e  fundamentado  pelas  orientações

metodológicas sugeridas por Alberton e Da Silva (2018), o caso encontra-se no

apêndice A.

A produção técnica/tecnológica  realizada  nesse trabalho evidencia  a capacidade  de

contribuição do mesmo para a área do conhecimento em Administração, assim como para

organizações públicas e instituições de ensino.

7.2 Aplicabilidade da solução proposta

No  que  se  refere  a  facilidade  de  se  adotar  os  produtos  técnicos/tecnológicos

envolvidos na solução proposta deve-se considerar a abrangência realizada para o curso de

formação (ver apêndice B) e o material didático (caso de ensino), pois houve uma aplicação e

apresentam  a  possibilidades  de  replicação.  Para  o  processo  de  gestão  desenvolvido  pelo

método de pesquisa, os resultados evidenciam a aplicação bem-sucedida e no caso do plano

do projeto de implementação do EGP, mesmo não ocorrendo a aplicação, com a aprovação



73

dos dirigentes  observa-se uma abrangência potencial,  pois há proposta  de ser aplicado na

organização.

Considerando a produção de conhecimento, o estudo apresenta médio teor inovativo,

uma vez que houve a combinação de conhecimentos já estabelecidos na área de conhecimento

da gestão de projeto e a adaptação à legislação nacional por meio do Decreto 9203/2017 que

estabelece a política de governança da administração pública.

A  solução  proposta  também  apresentou  uma  diversidade  razoável  de  atores

envolvidos, uma vez que, as etapas planejadas foram realizadas no âmbito do programa de

mestrado profissional e aplicadas na organização contratante, o IF Sudeste MG, assim pode-se

considerar que tal solução se caracteriza de complexidade média.

7.3 Limitações e proposições para novos estudos

O estudo apresenta  algumas  limitações  que precisam ser  descritas  e  a  partir  delas

podem ser sugeridas proposições para novos estudos. Como limitações do presente estudo

têm-se que a aplicação do método de solução delineado foi feita em apenas um grupo de

servidores de um campi específico do IF Sudeste MG, e ainda:

a) Os servidores foram selecionados por conveniência, uma vez que muitos são do

setor enquadrado para implementar o EGP;

b) Não  foram selecionados  servidores  com alguma  experiência  na  área  e  alguns

tiveram o primeiro contato com a gestão de projetos;

c) Não foram feitos testes de confiabilidade nos instrumentos de coletas de dados

(roteiros de entrevista);

d) A análise de conteúdo foi realizada com técnicas básicas e pela distribuição de

frequências dos códigos estabelecidos, assim, análises mais sofisticadas podem ser

feitas;

e) O  estudo  teve  sua  principal  produção  tecnológica,  plano  do  projeto  de

implementação do EGP, não aplicada.

Com base nos resultados da análise da opinião de servidores e dirigentes da instituição

foi  possível  identificar  melhorias  no  processo  de  implementação  do  EGP,  neste  sentido

sugere-se  além  de  novas  aplicações  do  curso  de  formação  em  gestão  de  projetos,  a

diversificação do perfil dos servidores em novas turmas.



74

Como  sugestão  para  pesquisas  futuras,  sugere-se  que  seja  feita  a  análise  da

implementação  do plano  proposto.  Assim a  proposição  para  novos  estudos  recomenda-se

acompanhar  o  processo  de  implementação  do  EGP  e  confrontar  a  opinião  dos  mesmos

pesquisados após a sua execução. Para o tratamento e análise das informações pode-se adotar

um modelo  completo  que  pode  validar  a  solução  e  construção  de  um modelo  lógico  de

implementação do EGP, uma das técnicas recomendadas seria a “Análise da Modelagem de

Equações Estruturais”.

Nessa linha também poder-se-ia aprimorar captação das impressões dos participantes

com  a  melhoria  dos  roteiros  de  entrevista  por  meio  de  testes  de  confiabilidade  dos

instrumentos de levantamento de opinião, sendo possível, assim, o tratamento de um maior

volume de dados conferindo maior robustez na análise. 
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APÊNDICES

APÊNDICE A - CASO DE ENSINO

Gestão  de  projetos  na  administração  pública:  O  caso  da  reforma  do  galpão  de
manutenção.

Introdução

Uma instituição federal voltada à educação superior, básica e profissional localizada no estado
de Minas Gerais composta por dez campi, no ano de 2014 recebeu do Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) os projetos prontos para reforma de um galpão que
foi herdado da extinta Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima (RFFSA) em uma de
suas unidades de ensino.

A obra contempla a recuperação e/ou substituição de elementos degradados e a adaptação
para criação do Laboratório de Manutenção Ferroviária do IF. Esse galpão é parte integrante
de um conjunto de três imóveis, conhecido como Quarto Depósito de Manutenção (QDM),
nele  foi  mantido  o  perímetro  atual  do  conjunto,  assim  como  os  blocos  edificados
correspondentes aos antigos armazéns.

Ao tomar conhecimento do projeto, a instituição iniciou os trâmites para licitar a execução da
obra e para fins didáticos será adotado nesse projeto a sigla RDC 09/2014 que corresponde ao
processo definido pela instituição. 

O PROJETO DE RESTAURAÇÃO RDC 09/2014

A Lei  11.483/2007 designou o  IPHAN como instituição  responsável  pela  preservação da
memória  ferroviária  no  Brasil,  cabendo  a  este  órgão  atribuição  de  valor  cultural  e  a
consequente gestão e conservação de bens móveis e imóveis. O IPHAN trabalha em conjunto
com outros órgãos envolvidos com a questão ferroviária, como Departamento Nacional de
Infraestrutura  e  Transportes  (DNIT),  Secretaria  do  Patrimônio  da  União  (SPU),  a
Inventariança da extinta RFFSA, e também Ministério Público, procurando criar destinações e
uso aos bens ferroviários culturais. O QDM, está localizado em SD, uma cidade da zona da
mata mineira, compreende três imóveis, o Galpão de Manutenção, que será foco deste estudo,
o  Galpão  de  Revisão  e  a  Antiga  Sala  de  Maquinistas,  edificações  estas  utilizadas
originalmente como oficinas nas diversas etapas do processo de manutenção ferroviária.

Na área interna do galpão foram demolidos os blocos correspondentes ao atual acesso, ao
escritório ao lado da vala falsa e à subestação/sanitário. Ainda na área interna do galpão, foi
edificado um novo bloco, em dois pavimentos, que depois de prontos, serão o acesso principal
(portaria), um centro de recepção de visitantes, salas de aula, sala de controle ferroviário, sala
dos  simuladores  e  ferromodelismo,  instalações  sanitárias,  escada  e  elevador,  garantindo
adequadas condições de acessibilidade. No pavimento inferior serão instalados gabinetes de
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professores  com sanitários,  cômodos de  apoio  (transformador  e  climatização)  e  vestiários
masculino e feminino. No pavimento superior, uma ampla área será subdividida em salas de
aula e multiuso.

O prazo de execução inicialmente previsto era de 24 meses, com início em 13 de abril de
2015. Porém, devido principalmente à necessidade de adequações no projeto, execução de
serviços não previstos inicialmente e acréscimos de novos serviços ao contrato inicial, a obra
ainda está em execução, com previsão de término no início de 2019. O  valor inicialmente
contratado para a execução da obra foi R$ 5.909.023,68, estando até o presente momento em,
após aditivos e reajustes, R$ 8.868.769,01.

OS ÓRGÃOS ENVOLVIDOS NO PROJETO

Em setembro de 2009 foi  instituída  uma comissão por  diversos  órgãos,  incluindo,  dentre
outros  a  Secretaria  de  Educação  Profissional  e  Tecnológica  do  Ministério  da  Educação
(SETEC), IPHAN e o IF com objetivo de viabilizar a criação do Campus SD. Foi firmado um
termo de cooperação que possibilitou, já em 2010, início das atividades dessa unidade, bem
como a contratação de projetos para restauração do QDM, na figura 1 pode-se observar as
condições do Galpão de Manutenção em 2010.

O Projeto de Restauração do QDM também é fruto de um Termo de Cooperação firmado
entre o IPHAN/MG e o IF que estabelece a restauração do conjunto de imóveis, visando a
instalação de laboratórios e oficinas para as aulas dos três cursos iniciais do Campus SD: (1)
Técnico em Transporte Ferroviário, (2) Pós-Médio em Restauração de Bens Ferroviários e (3)
Pós-Graduação em Automação Ferroviária.

O  trabalho  de  levantamento  cadastral  foi  realizado  pela  empresa  Saneamento  e  Serviços
Técnicos de Engenharia Ltda (SANATEC), entre os meses de novembro de 2010 e janeiro de
2011 e em seguida, entregues à Superintendência do IPHAN em Minas Gerais. Na figura 1
pode-se visualizar o interior do QDM no início do projeto.

Figura 1 - Vista Geral do Galpão de Manutenção do QDM
Fonte: Arquivos do DDI, Instituto Federal (2015)
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O IPHAN/MG se encarregou de licitar os projetos e os entregou ao IF para que este pudesse
licitar a execução da obra. No final do ano de 2014 a licitação para execução da obra foi feita
e  o  início  das  obras  ficou  definido  para  abril  de  2015.  Coube  ao  IF  fiscalizar  e  gerir  a
execução desta obra. Os setores do IF envolvidos no projeto são:

- Direção-Geral do Campus SD
- Diretoria de Desenvolvimento Institucional de SD
- Pró-Reitoria Desenvolvimento Institucional
- Setor de licitações da Reitoria

A GESTÃO DO PROJETO RDC E O HISTÓRICO DE MEDIÇÕES

Para execução do projeto foram destacados os servidores: Maria da Silva, engenheira civil
lotada no setor de obras e infraestrutura da Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional que
foi designada para a função de fiscal da obra e João Melo, graduado em processos gerenciais e
com formação em gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos pela Escola Nacional
de Administração Pública, (ENAP) do setor de licitações para a função de fiscal de contratos.
Ambos já tinham experiência em obras na cede do IF e apresentavam graduação em áreas fins
de sua função, mas não haviam formação específica em gestão de projeto, como um curso de
aperfeiçoamento ou especialização.

Com  dois  meses  de  obra  (junho  de  2015)  as  condições  encontradas  no  canteiro  eram
diferentes  das  “imaginadas” no  projeto,  diferenças  que  os  técnicos  responsáveis  pela
empresa  contratada  IPHAN deveriam esclarecer.  Em novembro  de  2015,  ou  seja,  quatro
meses após solicitação de visita,  Maria Silva,  a técnica responsável pelo projeto visitou o
canteiro  de  obras  e  muitas  irregularidades  estavam ocorrendo,  o  que  motivou  ajustes  no
projeto.  Em  março  de  2016  as  interferências  entre  o  projeto  estrutural  e  as  condições
encontradas  foram  esclarecidas,  porém,  gerou  um  aditivo  para  que  as  obras  pudessem
continuar.

No décimo quarto mês,  a  obra continuou em ritmo inferior  ao estipulado no cronograma
físico-financeiro licitado, pois ainda não havia sido liberada a parte da reforma que seria por
conta  da unidade  e  João Melo  passou a  pressionar  Maria  Silva  para  o  cumprimento  dos
prazos, levando Maria a solicitar novo aditivo que contemplava os serviços revisados e que já
havia  sido  elaborado  (abril  de  2016),  mas  até  o  momento  não havia  sido  aprovado  pela
autoridade competente.

Em julho de 2016 foi liberada toda a área, os aditivos de custo e prazo (terceiros aditivos)
foram aprovados,  sendo assim o  cronograma inicial  foi  ajustado,  a  fim de  compensar  os
serviços que sofreram atrasos não por parte da empresa contratada. 

Em setembro de 2016 a empresa propôs um novo cronograma, na mesma data a empresa
propôs um novo aditamento contratual.

A execução da obra se manteve atrasada tendo em vista que o pedido de aditamento ainda
estava em análise pela contratante.  Nos meses de março e abril  de 2017, prazo final para
execução da obra de acordo com os projetos entregues pelo IPHAN, o quarto aditivo foi
aprovado (7 meses após o pedido), mas já havia surgido a necessidade de um novo aditivo, a
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justificativa usada foi de que, por se tratar de reforma de um prédio muito deteriorado, surgem
constantes demandas não previstas inicialmente.

Em junho de 2017 foi apresentado um segundo cronograma físico-financeiro, o término da
obra  passaria  para  outubro  de  2017,  e  o  valor  orçado  para  execução  estava  em  R$
7.611.235,88, quase 25% a mais que o contratado inicialmente. Nesta mesma data, surge a
necessidade de um quinto aditivo.

Em abril  de 2018, trigésimo sexto mês a obra seguiu em ritmo inferior ao cronograma, o
atraso foi “justificado” pela demora em elaboração do quinto aditivo, mas diversos serviços
já foram concluídos e alguns cômodos já foram liberados para uso.

A situação do projeto estava deixando Maria Silva muito preocupada e durante uma reunião
sobre a execução de projetos na instituição encontrou com uma colega antiga do setor de
Desenvolvimento Institucional,  Andrea Rios que na ocasião comentou com Maria sobre o
curso de Mestrado Profissional em Administração e que seu tema pesquisa era a gestão de
projetos  de  obras  públicas,  nesse  momento  Maria  contou  sobre  os  problemas  e  estava
enfrentando no projeto  RDC 09/2014 e Andrea sugeriu caso quisesse ela poderia enviar os
dados  do  projeto  (apontamentos,  registros  de  custos,  orçamento  previsto  e  outras
informações).

No  trigésimo  oitavo  mês  (junho  de  2018)  a  obra  seguiu  em  ritmo  inferior  ao  novo
cronograma, foi solicitado a elaboração de novo pedido de aditivo e também foi identificado
que diversos serviços deveriam suprimidos.

A última informação constante dos documentos disponibilizados pela instituição era que, a
trigésima medição foi realizada em 31 de agosto de 2018, até esta data a obra estava 69,70%
concluída e em valores financeiros, pagos à contratada R$ 6.181.244,63, restando ainda R$
2.687.524,38 e ainda que, o prazo final para entrega da obra é abril de 2019. Na figura 2 pode-
se observar as condições do Galpão de Manutenção do QDM em novembro de 2018.

Figura 2 - Vista do Galpão de Manutenção do QDM em novembro de 2018.
Fonte: Autores (2018)
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Com toda a situação Maria decidiu que ao menos juntaria toda e documentação e enviar para
a sua colega Andrea a fim de montar um documento que pudesse apresentar lições futuras e
auxiliar  a  correção  de  erros,  assim como  conhecer  melhor  os  fundamentos  da  gestão  de
projetos, pois já tinha ouviu falar que são importantes no acompanhamento de obras para a
construção civil. 

MENSURAÇÃO DA GESTÃO DO PROJETO RDC 09/2014

De posse das informações, Andrea ajudou Maria a preparar os principais registros que um
gerente de projetos precisa ter  para um adequado acompanhamento das atividades.  Para a
questão do planejamento das etapas do projeto foi elaborada uma estrutura analítica com as
principais entregas descritas na contratação da empresa de construção, os prazos estabelecidos
e  a  sequência  das  atividades  possibilitaram a  elaboração  da  Rede do Projeto  baseada  na
técnica PERT e alinhada com o método do caminho crítico (CPM) foi possível verificar quais
atividades eram críticas no projeto. Na figura 3 estão apresentadas as atividades do projeto se
seu caminho crítico.

Figura 3 - Diagrama de Rede (PERT) e Identificação do Caminho Crítico do Projeto RDC 09/2014
Fonte: Elaborado pelos autores.

Ao analisar as informações, Maria conseguiu ter uma visão panorâmica do projeto e percebeu
que as atividades críticas eram a que mais se afastavam do padrão técnico estabelecido, assim
um indício  forte  que  a  empresa  de  construção  explorou  o  máximo  esses  equívocos  para
ampliar os aditivos.
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Empolgada com a organização dos dados em informações tão relevantes, Maria indagou à
Andrea  o que  mais  havia  de interessante  a  ser  apresentado,  então,  Andrea  informou que
elaboraria um gráfico conhecido como “Curva S” para ilustrar como os recursos financeiros
do projeto estavam sendo utilizados (agregados) (VA) em relação ao valor planejado (VP) e
aos custos reais (CR) que a obra estava consumindo, Andrea fez questão de informar para
Maria que o método adotado para esta ação era conhecido com a Gestão do Valor Agregado.
Na figura 4 apresenta-se a evolução dos três indicadores.

Legenda: Valor Planejado (VP), Valor Agregado (VA) e Custo Real (CR)

Figura 4 - Curva S elaborada pela técnica da Gestão do Valor Agregado do Projeto RDC 09/2014
Fonte: Elaborado pelos autores.

Quando Maria visualizou o gráfico não hesitou em perguntar para Andrea o que as linhas da
curva estão mostrando e foi informada que desde o sexto mês o custo da obra já superava o
planejado e que a partir do sétimo mês, por conta dos aditivos o projeto já apresentava custos
superiores aos valores reservados para cada atividade. Para melhorar a análise, Andrea disse
que mostraria os “Indicadores Gerenciais do Projeto (IDP e IDC) ” (tabela 1).

Tabela 1 - Índices de Desempenho do Projeto RDC 09/20141

IDP (SPI) IDC (CPI)
Atividades Índice Desempenho de Prazo Índice Desempenho de Custo

VA / VP VA / CR

Serviços preliminares 0,95 0,80

Fundação/Estrutura 0,97 0,96

Alvenaria/ vedação/ divisória 0,92 1,64

Esquadrias 0,96 1,07

Coberturas 1,04 0,99

Instalações Elétricas 1,00 1,06

Instalações de lógica/ telefonia 1,02 1,02

1  Os valores estimados de cada atividade nos prazos, estão organizados no final do caso de ensino.
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Instalações hidráulicas e sanitárias 1,02 1,06

Instalações de combate a incêndio 1,03 1,07

Revestimentos 1,02 1,11

Pintura 1,20 0,94

Serviços complementares 1,02 0,75

Equipamentos 1,04 1,06

Gerenciamento de obras 1,13 0,92

Forro 1,00 0,58

De maneira didática, Andrea informou à Maria que no gerenciamento do valor agregado de
um  projeto  com  a  combinação  de  seus  principais  valores  é  possível  obter  indicadores
importantes para a tomada de decisão,  o  indicador de desempenho de prazo (IDP)  mostra
como está o andamento do projeto em relação ao cronograma preestabelecido,  trata-se da
relação entre o valor agregado e o planejado. Valores acima de 1 demonstram adiantamento, e
valores abaixo de 1 indicam atraso na execução.

Já  o  indicador  de  desempenho  de  custo  (IDC)  trata  o  curso  do  projeto  em  relação  ao
orçamento previsto e disponível, neste caso, ele ajuda a identificar situações em que o projeto
pode  estar  consumindo  recursos,  sem  que  haja  um  avanço  esperado. Esse  indicador  é
resultado da relação entre valor agregado e o custo real, assim, se for igual ou maior a 1,
significa  que  o  projeto  está  correndo  como  o  previsto  e  até  ocorrendo  economia,  caso
contrário há indícios de estouro do orçamento.

Para  esclarecer  à  Maria  sobre  os  resultados  obtidos  na  análise  dos  indicadores,  Andrea
informou que mesmo com os aditivos o projeto teve 27% de suas atividades em atraso e que
das cinco críticas, duas mostravam atrasos o que evidenciou 40% das atividades críticas em
atraso. Em relação aos custou o problema era maior, pois 53% de todas as atividades tinham
estourado o orçamento.

A situação angustiante que Maria estava vivendo produziu um dilema de difícil resolução,
pois ao apresentar estes resultados, além de sua competência ser questionada,  também irá
expor os órgãos que elaboraram o projeto.

Com  problemas  na  elaboração  por  parte  de  instituições  parceiras  na  reforma  do  Quarto
Depósito de Manutenção (QDM) e as inúmeras falhas na execução e acompanhamento do
projeto RDC 09/2014, quais serão as ações que Maria deverá tomar para prestar os devidos
esclarecimentos de um projeto de sua responsabilidade.
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NOTAS DE ENSINO

Resumo

A Administração Pública em sua trajetória de atendimento às demandas que junto a sociedade
impõe aos seus gestores o desafio contínuo de implantar mecanismos para cumprir sua função
de  garantia  na  prestação  de  serviços  com  eficiência.  O  caso  descreve  um  projeto  de
restauração de um imóvel num Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IF) que
apresenta a especificidade de receber adequações sugeridas por um órgão governamental de
preservação de bens históricos e culturais. O conteúdo do caso organiza-se para a análise por
meio  dos  fundamentos  que  estabelecem  a  gestão  de  projetos,  na  perspectiva  das  partes
interessadas, na identificação de riscos associados ao projeto e pretende promover a reflexão
em alunos dos cursos de administração, administração pública e engenharias que fazem uso
no seu currículo da disciplina gestão de projetos. Assim espera-se que os leitores do caso
sejam capazes de compreender a contribuição da gestão de projetos na gestão de organizações
públicas.

Palavras-chaves: Gestão de Projetos, Casos de ensino, Governança Pública

Fonte dos Dados

O projeto em questão por ser um regime diferenciado de contratação tem informações no
portal  de  compras  do  governo  federal  (Comprasnet)  no  site  <
https://www.comprasgovernamentais.gov.br>. Além disso foram realizadas entrevistas com o
Pró-Reitoria  Desenvolvimento  Institucional,  membros  da  Diretoria  de  Desenvolvimento
Institucional e representantes do Setor de licitações da Reitoria do Instituto Federal de Ciência
e Tecnologia utilizado no caso de ensino.

Objetivos Educacionais

Explorar os fundamentos básicos da Gestão de Projetos.
Reforçar os processos que forma a gestão de um projeto (Escopo, Custo, Prazo, RH, Partes
Interessadas, Comunicação).
Discutir as principais funções do responsável pelo acompanhamento de um projeto.
Refletir sobre a gestão da comunicação na gestão eficiente de um projeto.
Verificar os requisitos mínimos da administração pública na execução de projetos.

Questões para Reflexão e Debate

1) Como os fundamentos da Gestão de Projetos poderiam auxiliar  a equipe do IF
envolvida no projeto?

2) Quais são as partes interessadas que podem ser identificadas neste caso?
3) Se  a  equipe  realizasse  a  identificação  de  riscos  associados  ao  projeto,  o  que

poderia ser evitado?
4) Um diagrama de rede (PERT) e a técnica do caminho crítico (CPM) poderiam ser

úteis para a equipe envolvida no projeto? Quais seriam as contribuições?
5) Quais custos poderiam ser evitados se uma atividade do projeto fosse suprimida?

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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6) Um escritório de projetos (grupo especializado) poderia ajudar a equipe de que
forma?

Considerações para a Reflexão

Diante do relato apresentado no Projeto de Restauração RDC 09/2014 que trata do Galpão de
Manutenção do QDM de SD pode-se perceber  a complexidade inerente a obras públicas,
especialmente quando outros órgãos estão envolvidos. 

O senso comum nos leva a posições diferentes para esse caso, as pessoas mais complacentes
diriam que é mais do que natural isso acontecer no nosso país, aos mais céticos trata-se de um
absurdo e falta de respeito com os recursos públicos e aos desconfiados a falta de controle é
proposital para movimentos oportunistas para usurpar o estado e obter vantagens ilícitas. 

Contudo no serviço público não cabe o senso comum, mas se ter uma posição fundamentada
nos  princípios  da  Administração  Pública:  Legalidade,  Impessoalidade,  Moralidade,
Publicidade  e Eficiência,  neste  sentido a  racionalidade  técnica  deve guiar  os profissionais
envolvidos em suas atividades.

Considerando as inúmeras variáveis intervenientes (aquelas que estão alheias ao controle das
pessoas) o que se percebe no caso descrito a luz do conjunto de conhecimento sobre gestão de
projetos é que fundamentos básicos não foram adotados, talvez não por falta de competência,
mas por desconhecimento de técnicas úteis ao objetivo do projeto apresentado neste caso.

Para reflexão deste projeto ainda em andamento, sugere-se adotar o termo na área de gestão
de projetos conhecido como “Lições Aprendidas” e neste sentido foram destacados quatro
pontos para estimular o debate em classe:

1. - Projeto Básico com limitações
2. - Equipe de Acompanhamento
3. - Aditivos que levaram ao limite superior a 50% (regras de licitação – Lei 8666/94)
4. - Considerações até o sexto aditivo, pois o projeto continua sendo executado.

Durante o debate estão destacados pontos para a organização do dilema, assim sugere-se que
sejam explorados os seguintes aspectos:

 Fundamentos básicos da Gestão de Projetos não foram consideradas.
 Falta orientação para o responsável pelo acompanhante do projeto.
 A gestão da comunicação foi para atender requisitos mínimos da administração

pública e não para gestão eficiente de um projeto.
 Falta de domínio dos processos que forma a gestão de um projeto (Escopo, Custo,

Prazo, RH, Partes Interessadas, Comunicação).
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DADOS COMPLETOS PARA A ANÁLISE DO VALOR AGREGADO.

Temp
o

 Valor Valor acumulado Variações Índice de Desempenho

Detalhamento da EAP No Período (R$) ONT Acumulado (R$) VPR VC IDP (SPI) IDC (CPI)

Orçado Realizado Gasto

Valor total
planejado

para o
projeto

Orçado Realizado Gasto
Variação de

Prazo
Variação
de Custo

Indice
Desempenho

de Prazo

Indice
Desempenh
o de Custo

Atividade VP VA CR
Orçamento
no término

VP VA CR = VA – VP
= VA –

CR
= VA / VP = VA / CR

0 Início do Projeto

7,5 Serviços preliminares 171.439,46 204.012,96 262.651,85 171.439,46 171.439,46 204.012,96 262.651,85 32.573,50 -58.639 1,19 0,78

15 Serviços preliminares 262.651,85 312.555,70 264.277,64 262.651,85 262.651,85 312.555,70 264.277,64 49.903,85 48.278 1,19 1,18

22,5 Serviços preliminares 264.277,64 314.490,39 283.900,24 264.277,64 264.277,64 314.490,39 283.900,24 50.212,75 30.590 1,19 1,11

30 Serviços preliminares 283.900,24 337.841,29 298.427,35 283.900,24 283.900,24 337.841,29 298.427,35 53.941,05 39.414 1,19 1,13

37,5 Serviços preliminares 298.427,35 355.128,55 445.843,10 298.427,35 298.427,35 355.128,55 445.843,10 56.701,20 -90.715 1,19 0,80

45 Serviços preliminares 445.843,10 425.659,78 425.659,78 445.843,10 445.843,10 425.659,78 425.659,78 -20.183,32 0 0,95 1,00

6 Fundação/Estrutura 212.635,21 238.151,44 274.879,99 212.635,21 212.635,21 238.151,44 274.879,99 25.516,23 -36.729 1,12 0,87

12 Fundação/Estrutura 262.286,09 293.760,42 274.879,99 262.286,09 262.286,09 293.760,42 274.879,99 31.474,33 18.880 1,12 1,07

18 Fundação/Estrutura 274.879,99 307.865,59 332.249,06 274.879,99 274.879,99 307.865,59 332.249,06 32.985,60 -24.383 1,12 0,93

24 Fundação/Estrutura 332.249,06 372.118,95 385.888,10 332.249,06 332.249,06 372.118,95 385.888,10 39.869,89 -13.769 1,12 0,96

30 Fundação/Estrutura 385.888,10 374.151,28 374.151,28 385.888,10 385.888,10 374.151,28 374.151,28 -11.736,82 0 0,97 1,00

4,5
Alvenaria/ vedação/

divisória
109.541,49 110.636,90 135.125,29 109.541,49 109.541,49 110.636,90 135.125,29 1.095,41 -24.488 1,01 0,82

9
Alvenaria/ vedação/

divisória
135.125,29 136.476,54 148.440,81 135.125,29 135.125,29 136.476,54 148.440,81 1.351,25 -11.964 1,01 0,92

13,5
Alvenaria/ vedação/

divisória
148.440,81 149.925,22 157.484,53 148.440,81 148.440,81 149.925,22 157.484,53 1.484,41 -7.559 1,01 0,95

18
Alvenaria/ vedação/

divisória
157.484,53 159.059,38 179.054,63 157.484,53 157.484,53 159.059,38 179.054,63 1.574,85 -19.995 1,01 0,89

22,5
Alvenaria/ vedação/

divisória
179.054,63 180.845,18 109.948,65 179.054,63 179.054,63 180.845,18 109.948,65 1.790,55 70.897 1,01 1,64

27
Alvenaria/ vedação/

divisória
109.948,65 100.832,36 100.832,36 109.948,65 109.948,65 100.832,36 100.832,36 -9.116,29 0 0,92 1,00

4 Esquadrias 218.341,88 255.460,00 301.316,53 218.341,88 218.341,88 255.460,00 301.316,53 37.118,12 -45.857 1,17 0,85

8 Esquadrias 301.316,53 352.540,34 423.801,34 301.316,53 301.316,53 352.540,34 423.801,34 51.223,81 -71.261 1,17 0,83

12 Esquadrias 423.801,34 495.847,57 469.216,70 423.801,34 423.801,34 495.847,57 469.216,70 72.046,23 26.631 1,17 1,06
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16 Esquadrias 469.216,70 548.983,54 497.760,09 469.216,70 469.216,70 548.983,54 497.760,09 79.766,84 51.223 1,17 1,10

20 Esquadrias 497.760,09 582.379,31 545.609,66 497.760,09 497.760,09 582.379,31 545.609,66 84.619,22 36.770 1,17 1,07

24 Esquadrias 545.609,66 521.068,50 521.068,50 545.609,66 545.609,66 521.068,50 521.068,50 -24.541,16 0 0,96 1,00

6,6 Coberturas 1.699.287,46 1.869.216,21 2.110.617,26 1.699.287,46 1.699.287,46 1.869.216,21 2.110.617,26 169.928,75 -241.401 1,10 0,89

13,2 Coberturas 2.110.617,26 2.321.678,99 2.139.407,44 2.110.617,26 2.110.617,26 2.321.678,99 2.139.407,44 211.061,73 182.272 1,10 1,09

19,8 Coberturas 2.139.407,44 2.353.348,18 2.475.079,29 2.139.407,44 2.139.407,44 2.353.348,18 2.475.079,29 213.940,74 -121.731 1,10 0,95

26,4 Coberturas 2.475.079,29 2.722.587,22 2.547.877,41 2.475.079,29 2.475.079,29 2.722.587,22 2.547.877,41 247.507,93 174.710 1,10 1,07

33 Coberturas 2.547.877,41 2.802.665,15 2.830.890,61 2.547.877,41 2.547.877,41 2.802.665,15 2.830.890,61 254.787,74 -28.225 1,10 0,99

40 Coberturas 2.830.890,61 2.939.956,26 2.939.956,26 2.830.890,61 2.830.890,61 2.939.956,26 2.939.956,26 109.065,65 0 1,04 1,00

6,2 Instalações Elétricas 938.906,83 1.014.019,38 1.158.689,66 938.906,83 938.906,83 1.014.019,38 1.158.689,66 75.112,55 -144.670 1,08 0,88

12,4 Instalações Elétricas 1.158.689,66 1.251.384,83 1.243.925,19 1.158.689,66 1.158.689,66 1.251.384,83 1.243.925,19 92.695,17 7.460 1,08 1,01

18,6 Instalações Elétricas 1.243.925,19 1.343.439,21 1.329.530,11 1.243.925,19 1.243.925,19 1.343.439,21 1.329.530,11 99.514,02 13.909 1,08 1,01

24,8 Instalações Elétricas 1.329.530,11 1.435.892,52 1.358.893,10 1.329.530,11 1.329.530,11 1.435.892,52 1.358.893,10 106.362,41 76.999 1,08 1,06

31 Instalações Elétricas 1.358.893,10 1.358.893,10 1.358.893,10 1.358.893,10 1.358.893,10 1.358.893,10 1.358.893,10 0,00 0 1,00 1,00

6,2
Instações de lógica/

telefonia
134.358,04 146.450,26 165.671,95 134.358,04 134.358,04 146.450,26 165.671,95 12.092,22 -19.222 1,09 0,88

12,4
Instalações de lógica/

telefonia
165.671,95 180.582,43 177.859,11 165.671,95 165.671,95 180.582,43 177.859,11 14.910,48 2.723 1,09 1,02

18,6
Instalações de lógica/

telefonia
177.859,11 193.866,43 188.601,48 177.859,11 177.859,11 193.866,43 188.601,48 16.007,32 5.265 1,09 1,03

24,8
Instalações de lógica/

telefonia
188.601,48 205.575,61 200.767,57 188.601,48 188.601,48 205.575,61 200.767,57 16.974,13 4.808 1,09 1,02

31
Instalações de lógica/

telefonia
200.767,57 203.800,66 203.800,66 200.767,57 200.767,57 203.800,66 203.800,66 3.033,09 0 1,02 1,00

5,3
Instalações hidráulicas e

sanitárias
137.356,08 151.091,69 169.430,50 137.356,08 137.356,08 151.091,69 169.430,50 13.735,61 -18.339 1,10 0,89

10,6
Instalações hidráulicas e

sanitárias
169.430,50 186.373,55 186.638,26 169.430,50 169.430,50 186.373,55 186.638,26 16.943,05 -265 1,10 1,00

15,9
Instalações hidráulicas e

sanitárias
186.638,26 205.302,09 210.486,70 186.638,26 186.638,26 205.302,09 210.486,70 18.663,83 -5.185 1,10 0,98

21,2
Instalações hidráulicas e

sanitárias
210.486,70 231.535,37 221.119,48 210.486,70 210.486,70 231.535,37 221.119,48 21.048,67 10.416 1,10 1,05

26,5
Instalações hidráulicas e

sanitárias
221.119,48 243.231,43 230.038,45 221.119,48 221.119,48 243.231,43 230.038,45 22.111,95 13.193 1,10 1,06

32
Instalações hidráulicas e

sanitárias
230.038,45 234.219,55 234.219,55 230.038,45 230.038,45 234.219,55 234.219,55 4.181,10 0 1,02 1,00

5,8
Instalações de combate a

incêndio
44.951,78 48.547,92 55.449,33 44.951,78 44.951,78 48.547,92 55.449,33 3.596,14 -6.901 1,08 0,88

11,6 Instalações de combate a 55.449,33 59.885,28 59.528,29 55.449,33 55.449,33 59.885,28 59.528,29 4.435,95 357 1,08 1,01
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incêndio

17,4
Instalações de combate a

incêndio
59.528,29 64.290,55 63.149,51 59.528,29 59.528,29 64.290,55 63.149,51 4.762,26 1.141 1,08 1,02

23,2
Instalações de combate a

incêndio
63.149,51 68.201,47 63.897,48 63.149,51 63.149,51 68.201,47 63.897,48 5.051,96 4.304 1,08 1,07

29
Instalações de combate a

incêndio
63.897,48 65.940,78 65.940,78 63.897,48 63.897,48 65.940,78 65.940,78 2.043,30 0 1,03 1,00

5,1 Revestimentos 139.418,61 157.543,03 171.961,13 139.418,61 139.418,61 157.543,03 171.961,13 18.124,42 -14.418 1,13 0,92

10,2 Revestimentos 171.961,13 194.316,08 178.153,69 171.961,13 171.961,13 194.316,08 178.153,69 22.354,95 16.162 1,13 1,09

15,3 Revestimentos 178.153,69 201.313,67 191.597,32 178.153,69 178.153,69 201.313,67 191.597,32 23.159,98 9.716 1,13 1,05

20,4 Revestimentos 191.597,32 216.504,97 272.122,10 191.597,32 191.597,32 216.504,97 272.122,10 24.907,65 -55.617 1,13 0,80

25,5 Revestimentos 272.122,10 307.497,97 275.849,72 272.122,10 272.122,10 307.497,97 275.849,72 35.375,87 31.648 1,13 1,11

31 Revestimentos 275.849,72 280.129,84 280.129,84 275.849,72 275.849,72 280.129,84 280.129,84 4.280,12 0 1,02 1,00

6 Pintura 164.441,27 198.973,94 202.834,71 164.441,27 164.441,27 198.973,94 202.834,71 34.532,67 -3.861 1,21 0,98

12 Pintura 202.834,71 245.430,00 215.757,30 202.834,71 202.834,71 245.430,00 215.757,30 42.595,29 29.673 1,21 1,14

18 Pintura 215.757,30 261.066,33 278.251,51 215.757,30 215.757,30 261.066,33 278.251,51 45.309,03 -17.185 1,21 0,94

24 Pintura 278.251,51 336.684,33 356.712,78 278.251,51 278.251,51 336.684,33 356.712,78 58.432,82 -20.028 1,21 0,94

30 Pintura 356.712,78 426.810,57 426.810,57 356.712,78 356.712,78 426.810,57 426.810,57 70.097,79 0 1,20 1,00

5,6 Serviços complementares 182.385,84 178.738,12 127.965,66 182.385,84 182.385,84 178.738,12 127.965,66 -3.647,72 50.772 0,98 1,40

11,2 Serviços complementares 127.965,66 125.406,35 144.097,47 127.965,66 127.965,66 125.406,35 144.097,47 -2.559,31 -18.691 0,98 0,87

16,8 Serviços complementares 144.097,47 141.215,52 108.700,87 144.097,47 144.097,47 141.215,52 108.700,87 -2.881,95 32.515 0,98 1,30

22,4 Serviços complementares 108.700,87 106.526,85 141.509,03 108.700,87 108.700,87 106.526,85 141.509,03 -2.174,02 -34.982 0,98 0,75

28 Serviços complementares 141.509,03 144.111,49 144.111,49 141.509,03 141.509,03 144.111,49 144.111,49 2.602,46 0 1,02 1,00

8,8 Equipamentos 57.259,02 87.033,71 161.575,96 57.259,02 57.259,02 87.033,71 161.575,96 29.774,69 -74.542 1,52 0,54

17,6 Equipamentos 161.575,96 245.595,46 209.443,82 161.575,96 161.575,96 245.595,46 209.443,82 84.019,50 36.152 1,52 1,17

26,4 Equipamentos 209.443,82 318.354,61 216.002,94 209.443,82 209.443,82 318.354,61 216.002,94 108.910,79 102.352 1,52 1,47

35,2 Equipamentos 216.002,94 328.324,47 308.619,99 216.002,94 216.002,94 328.324,47 308.619,99 112.321,53 19.704 1,52 1,06

44 Equipamentos 308.619,99 319.944,38 319.944,38 308.619,99 308.619,99 319.944,38 319.944,38 11.324,39 0 1,04 1,00

9 Gerenciamento de obras 231.705,60 271.095,55 285.817,66 231.705,60 231.705,60 271.095,55 285.817,66 39.389,95 -14.722 1,17 0,95

18 Gerenciamento de obras 285.817,66 334.406,66 342.812,22 285.817,66 285.817,66 334.406,66 342.812,22 48.589,00 -8.406 1,17 0,98

27 Gerenciamento de obras 342.812,22 401.090,30 351.078,37 342.812,22 342.812,22 401.090,30 351.078,37 58.278,08 50.012 1,17 1,14

36 Gerenciamento de obras 351.078,37 410.761,69 445.171,37 351.078,37 351.078,37 410.761,69 445.171,37 59.683,32 -34.410 1,17 0,92
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45 Gerenciamento de obras 445.171,37 503.220,06 503.220,06 445.171,37 445.171,37 503.220,06 503.220,06 58.048,69 0 1,13 1,00

4,4 Forro 35.077,72 47.004,14 43.269,92 35.077,72 35.077,72 47.004,14 43.269,92 11.926,42 3.734 1,34 1,09

8,8 Forro 43.269,92 57.981,69 46.452,94 43.269,92 43.269,92 57.981,69 46.452,94 14.711,77 11.529 1,34 1,25

13,2 Forro 46.452,94 62.246,94 49.278,76 46.452,94 46.452,94 62.246,94 49.278,76 15.794,00 12.968 1,34 1,26

17,6 Forro 49.278,76 66.033,54 114.247,17 49.278,76 49.278,76 66.033,54 114.247,17 16.754,78 -48.214 1,34 0,58

22 Forro 114.247,17 114.316,41 114.316,41 114.247,17 114.247,17 114.316,41 114.316,41 69,24 - - -

5,3 Pisos 313.346,67 369.749,07 420.777,62 313.346,67 313.346,67 369.749,07 420.777,62 56.402,40 -51.029 1,18 0,88

10,6 Pisos 420.777,62 496.517,59 559.247,17 420.777,62 420.777,62 496.517,59 559.247,17 75.739,97 -62.730 1,18 0,89

15,9 Pisos 559.247,17 659.911,66 642.597,82 559.247,17 559.247,17 659.911,66 642.597,82 100.664,49 17.314 1,18 1,03

21,2 Pisos 642.597,82 758.265,43 678.032,21 642.597,82 642.597,82 758.265,43 678.032,21 115.667,61 80.233 1,18 1,12

26,5 Pisos 678.032,21 800.078,01 820.850,77 678.032,21 678.032,21 800.078,01 820.850,77 122.045,80 -20.773 1,18 0,97

32 Pisos 820.850,77 831.242,87 831.242,87 820.850,77 820.850,77 831.242,87 831.242,87 10.392,10 0 1,01 1,00

TOTAL 4.790.452,96 8.640.497,23 8.640.497,23 8.433.969,98 8.433.969,98 8.640.497,23 8.640.497,23 206.527,25 0,00 1,02 1,00
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APÊNDICE B – PLANO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO

Oficina de Sensibilização para Escritórios de Gerenciamento de
Projetos

Local: IF Sudeste MG – Campus Barbacena
Instituição Promotora: Universidade Federal Fluminense – Mestrado Profissional em Administração.
Data: 10 e 11 de dezembro de 2018                                                                                
Carga horária: 15h

QUALIFICAÇÃO DO INSTRUTOR:
Murilo Alvarenga Oliveira

Graduado  e  Mestre  em  Administração  (UFRRJ)  e  Doutor  em  Administração  pela  FEA-USP.  É  professor
Adjunto do Departamento de Administração e Administração Pública da Universidade Federal Fluminense (UFF
–  Campus  Volta  Redonda).  É  coordenador  do  Programa  de  Pós-Graduação  Stricto  Sensu  no  Mestrado
Profissional  em Administração  da  UFF (MPA-VR) e  atua  como professor  e  orientador.  Seus  interesses  de
pesquisa organizam-se nas Linhas: (1) Estratégia & Capacidades para Tecnologia e Inovação, (2) Ambientes
Laboratoriais de Gestão e (3) Gestão de Projetos, Apoio a Decisão e Desempenho Organizacional.

DESCRIÇÃO E OBJETIVOS DO CURSO:

O curso está associado ao projeto de pesquisa “A Implementação de um Escritório de Gerenciamento
de Projetos: um estudo no IF SUDESTE MG – Campus Barbacena” da mestranda Roberta Lívia
Garcia Teixeira associada a turma sob demanda do Mestrado Profissional em Administração (MPA) e o
IF Sudeste MG.

O objetivo geral  da atividade é proporcionar  os princípios  fundamentais da gestão de projetos em
órgãos  públicos  e  de  forma específica  apresentar  a  importância  de  grupos  de  apoio  a  gestão  por
projetos, os escritórios de gerenciamento de projetos (EGP). Para tanto os objetivos específicos são:
a)  Estimular  a  prática  da  gestão  de  projetos,  integrando  conhecimentos  aos  processos  em órgãos
públicos.
b) Sensibilizar sobre a importância dos escritórios de gerenciamento de projetos (EGP).
c) Levantar a impressão sobre os limites e as possiblidades da implantação de EGPs.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E CRONOGRAMA:
Encontro Data Horário Conteúdo Atividades

1
10/12/2018

8 - 10h
Princípios  e  Evolução  do  Gerenciamento
de Projetos. Restrição Tripla.  Exposição de conteúdo dialogada;

Análise e resolução de um caso 
contextualizado. 

10:15 –
12h

Gestão de Riscos em Projetos. Gestão das
Partes interessadas. 
Planejamento,  Acompanhamento  e
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Controle do Projeto.

14 – 17h
Lições  Aprendidas.  O  papel  dos
Escritórios de Gerenciamento de Projetos.

2 11/12/2018 8 – 15h

Adequação dos conhecimentos de Gestão
de  projetos  em  Instituições  Públicas.  Os
limites e as  possibilidades dos EGPs nos
processos em órgãos públicos.

Levantamento de opinião e reflexão
coletiva sobre os EGPs em 
Instituições Públicas.

REFERÊNCIAS:

ALVES, R. O.; COSTA, H. G.; QUELHAS, O. L. G.; SILVA, L. E. da; PIMENTEL, L. B. Melhores
práticas em implantação de escritório de gerenciamento de projeto: desenvolvimento de referenciais de
sucesso. Prod. São Paulo, v.23, n.3, p.582-594, set. 2013.

ATKINSON, Roger.  Project management: cost, time and quality,  two best guesses and a
phenomenon,  its  time  to  accept  other  success  criteria. International  journal  of  project
management, v. 17, n. 6, p. 337-342, 1999.

BRASIL.  Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017. Dispõe sobre a política de governança da
administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

BRESSER-PEREIRA,  Luiz  C.  Reforma  do  Estado  para  a  cidadania:  a  reforma  gerencial
brasileira na perspectiva internacional. 34. ed. São Paulo; Brasília: Enap, 1998.

CARVALHO, K. E. M. Impactos do PMO no Desempenho da Organização Pública: O caso de uma
Instituição de Ensino Superior. Revista de Gestão e Projetos-GeP, v. 6, n. 2, p. 71-84, 2016.

CARVALHO, Marly Monteiro; RABECHINI JR, Roque. Fundamentos em Gestão de Projetos: 
Construindo competências para gerenciar projetos. São Paulo: Atlas, 2015

RECURSOS NECESSÁRIOS:

PROJETOR MULTIMÍDIA;
QUADRO BRANCO OU SIMILAR;
FOLHAS A4;
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APÊNDICE C - ROTEIRO DA ENTREVISTA COLETIVA

ROTEIRO DA ENTREVISTA COLETIVA

Local e Data: Campus Barbacena, 11 de dezembro de 2018

GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

Identificar as áreas de conhecimento em gestão de projetos adotadas de acordo com o
processo da organização (PMBOK, 2013). 

GERENCIAMENTO DA INTEGRAÇÃO 

 Como o setor documenta o processo de prestação de serviço? O documento possui
nomenclatura específica?

 O setor desenvolve um documento onde especifica todo o trabalho que deve ser
realizada para conduzir o processo de prestação de serviço, desde o início até a sua
finalização? Se sim, qual o nome desse documento?

 Como  é  realizado  o  processo  de  encerramento  do  processo  de  prestação  de
serviço?

GERENCIAMENTO DO ESCOPO 

 Como o setor determina os requisitos para desenvolver seu processo de prestação
de serviço ou compra e como faz esse gerenciamento?

GERENCIAMENTO DO TEMPO 

 Como são gerenciados os prazos de entrega?
 Como é realizado o controle?

GERENCIAMENTO DOS CUSTOS 

 Como a empresa gerencia os processos relacionados ao orçamento?
 Como o setor controla esses processos?

GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES 

 Como ocorrem os processos de gerenciamento, controle das comunicações entre a
equipe e as partes interessadas?

GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

 Como o setor gerencia a equipe envolvida no processo de prestação de serviço?
 Como o setor ajuda a desenvolver a equipe envolvida no processo de prestação de

serviço? Participam de treinamento formal?
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GERENCIAMENTO DA QUALIDADE

 Com  o  setor  garante  que  o  processo  de  prestação  de  serviço  se  desenvolva
conforme  os  critérios  e  padrões  da  qualidade  estabelecidos?  Quais  as  ações
tomadas pelo setor quando os padrões de qualidade não são cumpridos?

GERENCIAMENTO DE RISCOS 

 Como o setor identifica e analisa os riscos associados ao processo de prestação de
serviço? Como é feito o controle de riscos?

GERENCIAMENTO DAS AQUISIÇÕES 

 Quais os principais processos de aquisições por parte do setor?

GERENCIAMENTO DOS STAKEHOLDERS

 Como o setor se comunica com as partes interessadas?
 Como  o  setor  consegue  engajar  os  stakeholders  no  processo  de  prestação  de

serviço?

SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO EGP

Diagnóstico  da  situação  ou  identificação  dos  problemas  de  desempenho  que  poderão
demandar uma intervenção de capacitação.

 Identifica-se semelhança entre o que é feito e o que a GP promove?
 Se possível, qual nível de EGP pode ser implementado no momento?
 Quais benefícios podem ser obtidos com um EGP na organização?
 Indique as principais barreiras para a implantação de um EGP na sua Organização?
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APÊNDICE D - ROTEIRO DA ENTREVISTA COM OS DIRIGENTES

TERMO DE ANUÊNCIA PARA AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA

Ao Ilmo. ____________ do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais. 

Solicitamos  a  V.  Senhoria  anuência  para  realização  da  pesquisa  intitulada
“____________________________________________________________”,  a  ser  realizada  pelo(a)
mestrando(a)  ____________________________________________________,  do  Mestrado  Profissional  em
Administração da Universidade Federal Fluminense (UFF) em parceria com o IF Sudeste MG. A pesquisa está
sendo  realizada  sob  orientação  do(a)  Professor(a)
___________________________________________________,  com  o  objetivo  de  propor  um
_______________________________________________________________________,  e  que  pode  servir  de
referência para o IF Sudeste MG. 

Neste  sentido,  para  realização  da  pesquisa,  será  necessário  a  realização  de  entrevistas  com alguns
servidores da instituição para que eles possam com base na sua opinião e experiências ajudar na construção do
_______________________________________________________.  Informamos  que  a  confidencialidade  dos
nomes dos servidores e do campus será mantida e os dados serão trabalhados de maneira consolidada.

Declaramos conhecer e cumprir as Resoluções Éticas Brasileiras e, conforme a resolução 510/2016 do
CNS, essa pesquisa não precisa ser registrada nem avaliada pelo sistema CEP/CONEP pois trata-se de:

 Pesquisa de opinião pública com participantes não identificados; 
 Pesquisa que utiliza informações de domínio público;
 Pesquisa que objetiva o aprofundamento teórico de situações que emergem na prática profissional e que

não revelam dados que possam identificar o sujeito.

Na certeza de contarmos com a colaboração de V.S.ª, agradecemos a atenção, ficando à disposição para
quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessário.

Volta Redonda, RJ, ____ de __________ de _____.

Prof. ________________________________
Orientadora da Pesquisa – MPA/PPGA/UFF

________________________________
Mestrando(a) – MPA/PPGA/UFF

(  ) Concordamos com a solicitação (  ) Não concordamos com a solicitação

                                                                                
Nome
Cargo - IF Sudeste MG
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ROTEIRO DA ENTREVISTA COM DIRIGENTES

Local e Data:
Nome do servidor:
Cargo:

 Breve apresentação do que é Gestão de Projetos 
 Breve apresentação do Caso de Ensino utilizado na Oficina de Sensibilização 

1) Foi identificada na entrevista coletiva com alguns servidores do  Campus Barbacena a
necessidade de criação, algo que é pertinente para o contexto do IF, de um "grupo", de uma
"comissão", preparada para planejar um bom escopo, para acompanhar gerenciamento de
projetos no Campus. Você enxerga essa necessidade?

2) Existe um decreto do governo federal que trata de questões como essa, a necessidade de
mecanismos para o planejamento, governança, o que você sabe sobre isto?

3) Você percebe alguma relação com as atividades desenvolvidas no IF?

4) Você consegue visualizar que o bom gerenciamento do escopo influência custo e prazo,
e vice-versa? 

5) Percebe que estas três variáveis (escopo, custo e prazo) tem influência direta sobre a
qualidade das nossas atividades?

6) Na entrevista coletiva com os servidores do Campus Barbacena, também foi percebido
que a comunicação, para implementação de um EGP no Campus, é algo que deveria ser
melhorado. Você considera a comunicação algo importante? Ou a falta dela um empecilho
para exercer essas atividades? 

7) Durante as pesquisas para minha dissertação, foi percebido que as instituições públicas
também vem se organizando para serem gerenciadas como atividades em projetos. Qual
seria a sua avaliação na possibilidade de implementação de um grupo especializado que
consiga  exercer  essas  atividades,  pensando  na  gestão  de  projetos?  Você  consegue
identificar no IF algum setor que está organizado desta forma, ainda a que não oficial ou
estruturada?

8) Na sua opinião, quais benefícios o campus poderia obter com um grupo especializado na
Gestão de Projetos?

9) Em questão de recursos humanos, na sua opinião, quantas pessoas, poderiam se dedicar,
ainda que parcialmente, às atividades como esta, apoiando nas atividades de gerenciamento
de projetos?

10) Para a implantação, você prevê barreiras? Quais seriam?
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APÊNDICE E - PLANO DO PROJETO DE IMPLEMENTAÇÃO DO EGP

Termo de Abertura do Projeto
Projeto: Escritório de Gerenciamento de Projetos IF Sudeste MG - Campus Barbacena

FINALIDADE DO DOCUMENTO
Estabelecer o início do projeto, atribuir principais responsáveis e descrever de forma clara 
requisitos iniciais, principais entregas, premissas e restrições do projeto.

Organização: IF Sudeste MG - Campus Barbacena
Projeto: Escritório de Gerenciamento de Projetos
Setor Envolvido: Diretoria de Desenvolvimento Institucional
Patrocinador do Projeto: Diretoria-Geral 
Gerente do Projeto: Coordenador de Planejamento
Previsão de Início: 04 de março de 2020
Previsão de Término: 180 dias após o início
 
1.  Justificativa do projeto:

O  IF  Sudeste  MG  -  Campus  Barbacena, é  uma  organização  pública  voltada  para  o
desenvolvimento de pesquisas e produtos no setor agropecuário.

Nos últimos anos a administração pública vem passando por transformações, dessa maneira
busca  continuamente  aprimorar  a  qualidade  dos  serviços,  visando  alcançar  sua  missão
precípua de melhor atender às reais necessidades da sociedade.

O gerenciamento de projetos mostra-se como uma boa alternativa para proporcionar o ganho
de  qualidade  e  efetividade.  A importância  do  gerenciamento  de  projetos  dentro  do  setor
público tem se consolidado como uma iniciativa governamental pelo Decreto 9203/2017 de
modo a assegurar e contribuir para a governança com foco na transparência,  accountability,
eficiência  e  efetividade  no  uso  de  recursos  públicos,  na  implementação  de  políticas  e
mudanças e, principalmente, na manutenção da confiabilidade pública.

Neste sentido, a Diretoria Geral do  IF Sudeste MG -  Campus  Barbacena, após sinalização
positiva  dos  dirigentes,  decidiu  pela  criação  do  Escritório  de  Gerenciamento  de  Projeto
(EGP), que coordenará as práticas de implementação, monitoramento, controle dos processos
e padrões de gerenciamento de projetos.

 2.   Objetivos do projeto e critérios de sucesso:

Para que se tenha um EGP capaz de desenvolver procedimentos, treinamentos, ferramentas e
assessoramento  em gerenciamento  de  projetos  aos  setores  do  IF  Sudeste  MG -  Campus
Barbacena,  a  sua  implantação  deve  refletir  os  princípios  das  boas  práticas  de  gestão  de
projetos.  Deve-se reforçar  que as estimativas  dos  valores  são de ordem econômica  e  não
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financeira,  pois são baseados na remuneração média dos servidores envolvidos no projeto
com as  respectivas  horas  destinadas  às  atividades.  Assim os  objetivos  e  seus  respectivos
critérios de sucesso estão descritos a seguir.

Objetivos Critérios de Sucesso

O EGP deverá estar em funcionamento 
num prazo de 180 dias.

Início das atividades em 180 dias a partir o 
lançamento do projeto.

A divulgação do EGP em todas diretorias 
do IF Sudeste MG - Campus Barbacena, 
será realizada por meio do lançamento do 
portal eletrônico e comunicação via e-
mail institucional em até 120 do início do 
projeto.

Divulgação nos setores da organização em até 
120 dias do início do projeto.

Concluir a implantação do EGP dentro de
um orçamento, não ultrapassando 25% da
estimativa de custos envolvidos

O projeto de implementação do EGP não deve
ultrapassar R$ 32.019,57.

 
3.  Requisitos de alto nível

Em termos gerais é desejado que a implantação do EGP forneça os principais serviços que um
escritório de projetos pode oferecer (PMBOK, 2013):

(a)   suporte administrativo, como políticas, metodologias e modelos;

(b)   treinamento, aconselhamento e orientação de gestores de projetos;

(c)   suporte, orientação e treinamento em relação a como gerenciar projetos e utilizar as 
ferramentas;

(d)   alinhamento dos recursos humanos dos projetos;

(e)   comunicação centralizada entre gestores de projetos, patrocinadores, gestores de 
negócio e outras partes interessadas.

Para tanto o projeto do EGP ficou dividido nas seguintes fases abaixo:

FASE 1: Constituição do EGP – Formação da equipe do projeto e planejamento da 
implantação;

FASE 2: Plataforma de Conhecimento do EGP – Criação do ambiente de acesso ao 
conhecimento do EGP e recursos para qualificação em gestão de projeto;

FASE 3: Diretrizes de Divulgação e Manutenção – Divulgação do EGP e plano de 
funcionamento do EGP.
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4.     Pressupostos e restrições:

Todas as atividades para a implementação do EGP precisam estar previamente mapeadas pela
equipe do projeto e homologadas pela diretoria-geral do IF Sudeste MG - Campus Barbacena
antes do início do projeto, assim a cooperação de ambas as equipes é essencial para garantir
que o cronograma seja seguido conforme as necessidades do projeto.

Premissas:

As expectativas centrais no projeto

·   O material  de comunicação e os recursos de orientação do EGP deverão estar
prontos em 120 dias do início do projeto.

·   Disponibilidade  de  50%  dos  membros  a  equipe  dos  projetos  nas  atividades
planejadas.

·    O plano de funcionamento do EGP e seus membros devem estar preparados para
início das atividades em 180 dias.

Restrições:

Ficam restritas a equipe do projeto do EGP as melhores práticas adotadas na implantação do
um escritório de projetos, assim as principais restrições identificadas foram:

· Orçamento total da implantação do EGP: R$ 90.000,00

·      Duração máxima da implementação: 180 dias

·    Os  membros  da  equipe  do  projeto  devem  ter  dedicação  mínima  de  20  horas
semanais.

 
5.     Riscos de alto nível

Existe o risco de atraso de cronograma devido o projeto estar sendo executado em paralelo
com atividades realizadas diariamente pelos colaboradores da equipe do projeto e as diretorias
envolvidas,  atividades  essas  que  poderão  ser  interrompidas  ou  priorizadas  conforme  a
demanda  gerada  pelos  atuais  clientes.  O  processo  de  interrupções  ou  priorização  será
gerenciado pela administração da equipe do projeto e alinhando junto a a diretoria-geral do IF
Sudeste MG - Campus Barbacena.

Para garantir a execução do projeto a proatividade de estimar risco se faz necessária, assim
um quadro da descrição dos principais  riscos foi elaborado para manter  sob prontidão da
equipe do projeto os potenciais eventos que podem afetar a execução das atividades.
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Descrição do Risco Descrição do
impacto

Ação Descrição da ação Responsável Previsão

Desmobilização da
Equipe

Perda do
conhecimento da

execução do
projeto e atrasos
devido a nova
preparação da

equipe.

Prevenir

Estabelecer um
suplemente que
acompanhará o

titular nas atividades
e usar de registros

compartilhados com
apontamentos

detalhados.

Gestor do
projeto.

Durante
todo o
projeto

Atraso na
elaboração dos

materiais sobre o
EGP

Problemas no
desenvolvimento

das cartilhas,
conteúdo do site
e impressão do

material de
divulgação.

Mitigar

Realizar pontos de
checagem

permanentes e
acompanhar os
fornecedores os

serviços contratados
com precisão.

Membro da
equipe (Recursos

de
Conhecimento)

Durante
todo o
projeto

Falta de recursos
durante a

execução das
tarefas

Atrasos e
repactuação do
orçamento do
projeto pode
interferir nos

prazos e
qualidade do

projeto.

Prevenir

Elaborar um plano
de contingência para
recursos que podem
ser produzidos na

organização e
acompanhar a
aplicação do
orçamento.

Membro da
equipe (Controle

dos Custos)

Durante
todo o
projeto

 

6.     Listas de marcos do cronograma

Elencou-se os marcos do projeto que serão usados para estabelecer seu progresso, estes estão
organizados nas fases e associados os grupos de processos da gestão de projeto.
 

Fase e Grupo de Processos Marcos Previsão

Iniciação Termo de abertura aprovado 04/03/2020

Fase 1: Constituição do EGP
(Planejamento)

Formação da equipe do projeto 15/03/2020

Fase 1: Constituição do EGP
(Planejamento)

Plano da implementação elaborado 02/04/2020

Fase 2; Plataforma de Conhecimento do 
EGP (Execução)

Portal (site) de acesso ao conhecimento do
EGP

23/04/2020

Fase 2; Plataforma de Conhecimento do 
EGP (Execução)

Recursos para qualificação em gestão de
projeto

19/07/2020

Fase 2; Plataforma de Conhecimento do 
EGP (Execução)

Curso básico on-line sobre gestão e projetos 22/07/2020

Fase 3: Diretrizes de Divulgação e 
Manutenção (Monitoramento)

Divulgação do EGP 22/07/2020

Fase 3: Diretrizes de Divulgação e 
Manutenção (Monitoramento)

Plano de funcionamento do EGP elaborado 19/07/2020

Encerramento Inauguração do EGP 05/08/2020
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7.     Partes interessadas do Projeto:
 
As partes interessadas envolvidas no projeto são descritas no quadro a seguir:

Parte Interessada Responsável Relacionamento com o Projeto

Setor envolvido: Diretoria de
Desenvolvimento Institucional

Coordenação de Planejamento
Será o setor responsável em

abrigar o EGP

Patrocinador: Direção Geral
Diretor de Desenvolvimento

Institucional do IF Sudeste MG -
Campus Barbacena

Incentivador e que irá apoiar o
projeto

Gestor do Projeto Coordenador do Projeto
Responsável pelo projeto e

execução

Equipe do Projeto (no mínimo 4) Coordenador do Projeto Responsável pela execução

Usuários: Servidores, funcionários
e alunos do IF Sudeste MG -

Campus Barbacena

--- Receberão os benefícios de realizar
suas atividades com princípios da

gestão de projetos.

 
8.     Orçamento resumido:  

A  seguir  são  apresentados  os  montantes  de  orçamento  conhecidos  para  o  projeto  EGP,
provavelmente  esse  orçamento  irá  mudar  durante  o  levantamento  de  estimativas,  mas  no
início do projeto trata-se de uma expectativa de orçamento exequível.

Itens Estimativa (R$)

Hora técnica da equipe do projeto 18.806,09

Portal (site) de acesso ao conhecimento do EGP 1.428,40

Recursos para qualificação em gestão de projeto 5.700,00

Divulgação do EGP 1.200,00

Produção do Plano de funcionamento do EGP 1.585,08

Evento de Inauguração do EGP 3.300,00

TOTAL 32.019,57
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Estrutura Analítica do Projeto “Escritório de Gerenciamento de Projetos IF Sudeste MG - Campus Barbacena”
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Sequência das atividades do Projeto “Escritório de Gerenciamento de Projetos IF 
Sudeste MG - Campus Barbacena

Atividade
Duração

Predec.
(dias)

1 Formação da equipe do projeto 9

1.1 Seleção da equipe 5

1.2 Capacitação sobre EGP 4 1.1;

2 Planejamento da implantação 11 1.2;

2.1 Elaboração do Plano de Gestão do EGP 7

2.2 Atribuição de Responsabilidade e Programação 4 2.1;

3 Criação do ambiente de acesso ao conhecimento do EGP 14 2;

3.1 Desenvolvimento do Portal junto à equipe de TI do IF Sudeste MG – 
Campus Barbacena 10

3.2 Teste e homologação do Portal 4 3.1;

4 Recursos para qualificação em gestão de projeto 74 2.2;

4.1 Desenvolvimento do Material Institucional do EGP 30

4.2 Elaboração dos recursos para o curso online de Gestão de Projetos 25 4.1;

4.3 Design Instrucional e Confecção do Material 19 4.2;

5 Curso básico online sobre gestão e projetos 10 4.3;

5.1 Acompanhamento do Módulo 1 - Into ao GP (30h) 6

5.2 Acompanhamento do Módulo 2 - OCP (20h) 4 5.1;

6 Divulgação do EGP 11 4.3;

6.1 Plano de Divulgação do EGP 7

6.2 Campanha Interna de Lançamento do EGP 4 6.1;

7 Plano de funcionamento do EGP elaborado 74 2;

7.1 Confirmação da Equipe permanente do EGP 45

7.2 Plano de Ação e Descrição das Atividades do EGP 29 7.1;

8 Inauguração do EGP 11 4;

8.1 Organização do evento de inauguração do EGP 9

8.2 Ajustes finais para o evento 2 8.1;
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Cronograma do Projeto “Escritório  de Gerenciamento de Projetos IF Sudeste MG -
Campus Barbacena”

Atividade
Duração Datas Previstas

Predec.
(dias) Inicial Final

1 Formação da equipe do projeto 9 04/03/2020 15/03/2020

1.1 Seleção da equipe 5 04/03/2020 11/03/2020

1.2 Capacitação sobre EGP 4 12/03/2020 15/03/2020 1.1;

2 Planejamento da implantação 11 18/03/2020 02/04/2020 1.2;

2.1 Elaboração do Plano de Gestão do EGP 7 18/03/2020 26/03/2020

2.2 Atribuição de Responsabilidade e Programação 4 27/03/2020 02/04/2020 2.1;

3 Criação do ambiente de acesso ao conhecimento 
do EGP 14

03/04/2020 23/04/2020 2;

3.1 Desenvolvimento do Portal junto à equipe de TI do 
IF Sudeste MG – Campus Barbacena 10

03/04/2020 17/04/2020

3.2 Teste e homologação do Portal 4 18/04/2020 23/04/2020 3.1;

4 Recursos para qualificação em gestão de projeto 74 03/04/2020 19/07/2020 2.2;

4.1 Desenvolvimento do Material Institucional do EGP 30 03/04/2020 15/05/2020

4.2 Elaboração dos recursos para o curso online de 
Gestão de Projetos 25

17/05/2020 21/06/2020 4.1;

4.3 Design Instrucional e Confecção do Material 19 22/06/2020 19/07/2020 4.2;

5 Curso básico on-line sobre gestão e projetos 10 22/07/2020 02/08/2020 4.3;

5.1 Acompanhamento do Módulo 1 - Into ao GP (30h) 6 22/07/2020 29/07/2020

5.2 Acompanhamento do Módulo 2 - OCP (20h) 4 30/07/2020 02/08/2020 5.1;

6 Divulgação do EGP 11 22/07/2020 05/08/2020 4.3;

6.1 Plano de Divulgação do EGP 7 22/07/2020 30/07/2020

6.2 Campanha Interna de Lançamento do EGP 4 01/08/2020 05/08/2020 6.1;

7 Plano de funcionamento do EGP elaborado 74 03/04/2020 19/07/2020 2;

7.1 Confirmação da Equipe permanente do EGP 45 03/04/2020 07/06/2020

7.2 Plano de Ação e Descrição das Atividades do EGP 29 08/06/2020 19/07/2020 7.1;

8 Inauguração do EGP 11 22/07/2020 05/08/2020 4;

8.1 Organização do evento de inauguração do EGP 9 22/07/2020 01/08/2020

8.2 Ajustes finais para o evento 2 02/08/2020 05/08/2020 8.1;
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Orçamento do Projeto “Escritório de Gerenciamento de Projetos IF Sudeste MG - 
Campus Barbacena”
 

EAP Atividades
Horas

Previstas
Valor/

Hora R$
Outras

Despesas (R$)
Duração

(dias)

Valor
Orçado

(R$)

1
Formação da equipe do

projeto
36 0 192,78 9 0,00

1.1 Seleção da equipe 20 21,42 0 5 428,4

1.2 Capacitação sobre EGP 16 21,42 0 4 342,72

2 Planejamento da implantação 44 0 235,62 11 0,00

2.1
Elaboração do Plano de

Gestão do EGP
28 21,42 0 7 599,76

2.2
Atribuição de

Responsabilidade e
Programação

16 21,42 0 4 342,72

3
Criação do ambiente de

acesso ao conhecimento do
EGP

56 0 442,78 14 0,00

3.1

Desenvolvimento do Portal
junto à equipe de TI do IF

Sudeste MG - Campus
Barbacena

40 35,71 0 10 1.428,40

3.2
Teste e homologação do

Portal
16 21,42 0 4 342,72

4
Recursos para qualificação

em gestão de projeto
296 0 2603,10 74 0,00

4.1
Desenvolvimento do Material

Institucional do EGP
120 21,42 0 30 2.570,40

4.2
Elaboração dos recursos para
o curso online de Gestão de

Projetos
100 21,42 0 25 2.142,00

4.3
Design Instrucional e

Confecção do Material
76 75,00 0 19 5.700,00

5
Curso básico online sobre

gestão e projetos
40 0 214,20 10 0,00

5.1
Acompanhamento do Módulo

1 - Into ao GP (30h)
24 21,42 0 6 514,08

5.2
Acompanhamento do Módulo

2 - OCP (20h)
16 21,42 0 4 342,72

6 Divulgação do EGP 44 0 11 0,00

6.1 Plano de Divulgação do EGP 28 21,42 0 7 21,42

6.2
Campanha Interna de
Lançamento do EGP

16 0 0 4 0,00

7
Plano de funcionamento do

EGP elaborado
296 0 1.585,08 74 0,00
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7.1
Confirmação da Equipe

permanente do EGP
180 21,42 0 45 3.855,60

7.2
Plano de Ação e Descrição

das Atividades do EGP
116 21,42 0 29 2.484,72

8 Inauguração do EGP 44 0 825,00 11 0,00

8.1
Organização do evento de

inauguração do EGP
36 75,00 0 9 2.700,00

8.2 Ajustes finais para o evento 8 75,00 0 2 600,00

TOTAL 32.019,57

 
Informações Importantes:

1. O valor/hora da equipe do projeto foi estimado a partir o salário de 4 colaboradores da 
equipe, considerando 20 horas semanais de dedicação ao projeto;

2. O valor/hora dos demais serviços contratados nas atividades foi estabelecido pela divisão 
entre as horas alocadas e o valor orçado;

3. As outras despesas (reserva gerencial) foram estabelecidas pelo acréscimo de 25% no 
valor total de cada marco do projeto.
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