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RESUMO)

Como!decorrência!de!uma!maior!pressão!por!resultados!e!da!ascensão!da!nova!gestão!

pública!o!setor!público!tem!incorporado!cada!vez!mais!metodologias!de!gestão!oriundas!

do! setor! privado! dentro! de! suas! práticas.! Contudo,! essa! incorporação! tem! sido! feita,!

muitas!vezes,!de! forma!acrítica!e!por! isso!é! importante!entender!as!especificidades!do!

setor!público!e!como!estes!podem!impactar!a!implementação!da!gestão!de!projetos.!Para!

promover!essa!análise!o!projeto!utilizou!uma!pesquisa!qualitativa,! classificada!quanto!

aos! fins! como!descritiva! e! quanto! aos!meios! utilizou! pesquisa! bibliográfica! e! também!

uma!pesquisa!de!campo!com!especialistas!da!área!de!gestão!de!projetos.!Os!resultados!

das!entrevistas! foram!confrontados!com!a!revisão!da! literatura!utilizando!a!análise!de!

conteúdo.! Como! conclusão! do! trabalho! foram! identificadas! como! principais!

especificidades!da!gestão!pública!que!influenciam!a!gestão!de!projetos!o!ambiente!legal!

mais! rigoroso,! as!políticas!de!pessoal!não!meritocráticas,! a! influência!política,! a!maior!

diversidade!e!complexidade!da!gestão!de!stakeholders!e!as!dificuldades!de!mensuração!

do!desempenho!dos!projetos!e!de!seus!impactos.!!

!

Palavras) chave:! nova! gestão! pública;! gestão! de! projetos;! gestão! de! projetos! no! setor!

público.!
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ABSTRACT)
)
As!a!result!of!increasing!pressure!for!results!and!of!the!rise!of!new!public!management!

models,! the! public! sector! has! been! increasingly! incorporating! management! methods!

coming!from!the!private!sector!into!its!practices.!However,!this!incorporation!has!often!

been! carried! out! uncritically,! and! therefore! it! is! important! to! understand! the! specific!

needs! of! the! public! sector! and! how! these! can! affect! the! implementation! of! project!

management.!To!provide!this!analysis,!this!project!used!a!qualitative!study,!classified!as!

descriptive! in! relation! to! the! ends,! and! in! regards! to! the!means! used! a! bibliographic!

survey!as!well!as! field!studies!with!specialists! in! the!area!of!project!management.!The!

interview! results! were! compared! with! the! survey! of! the! literature! using! content!

analysis.!The!project’s!conclusion!found!the!main!specific!needs!of!public!management!

which! influence! project! management! to! be:! a! more! rigorous! legal! environment,! nonY

meritocratic!personnel!policies,!political! influence,! greater!diversity!and!complexity!of!

stakeholder! management,! and! the! difficulties! of! measuring! project! performance! and!

their!impacts.!

Keywords:!New!public!management;!Project!management;!Project!management!in!the!

public!sector.!
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1. INTRODUÇÃO,

1.1. Contextualização,do,problema,investigado,

A! percepção!mais! comumente! encontrada! é! de! que! o! governo! é! incapaz! e! ineficiente!

segundo! Young! (2015).! Para! tentar! reverter! essa! visão,! a! new" public" management!

(NPM),! ou! nova! gestão! pública,! emerge! como! um! conjunto! diversos! movimentos! de!

melhoria! da! gestão! pública! ocorridos! nas! últimas! duas! décadas.! Para! o! autor,! esse!

conceito! envolve! a! definição! de! uma! cultura! gerencial! orientada! para! a! sociedade! ou!

cliente,!bem!como!a!prestação!de!contas!sobre!os!resultados!do!governo.!Ainda!segundo!

o!autor,!diversos!países!o! implementaram!ao! longo!das!últimas!décadas!com!destaque!

para!Austrália,!Nova!Zelândia,!Reino!Unido,!Estados!Unidos,!Suíça!e!Áustria.!!

Já! Peci,! Pierantti! e! Rodrigues! (2008)! entendem! a! nova! gestão! pública! como! uma!

adaptação!e!transferência!dos!conhecimentos!gerenciais!desenvolvidos!no!setor!privado!

para! o! publico,! pressupondo! a! redução! do! tamanho! da!maquina! administrativa,! uma!

ênfase!crescente!na!competição!e!no!aumento!de!sua!eficiência.!Essas!diferenças!entre!

as!organizações!públicas!e!privadas!e!como!isso!pode!gerar!a!necessidade!de!adaptação!

nas!metodologias!de!gestão!será!o!principal!objeto!de!discussão!desse!projeto.!!

Dentro! dessa! cultura! orientada! para! geração! de! resultados! para! a! sociedade,!MontesY

Bradley! &! Estayes! (2008)! aborda! que! a! gestão! para! resultados! compartilha,! mais! ou!

menos! explicitamente,! três! propósitos! fundamentais.! O! primeiro! de! assegurar! a!

constante!otimização!do!uso!de! recursos!públicos!na!produção! e!distribuição!de!bens!

públicos!como!resposta!às!exigências!de!mais!serviços!e!menos!impostos.!Já!o!segundo!

envolve! assegurar! que! o! processo! de! produção! de! bens! e! serviços! públicos! seja!

transparente,! equitativo! e! controlável.! E! o! terceiro! de! promover! e! desenvolver!

mecanismos!internos!que!melhorem!o!desempenho!de!dirigentes!públicos.!!

De! forma! complementar,! Martins! e! Marini! (2010)! entendem! que! a! gestão! para!

resultados!envolve!não!!apenas!formular!resultados!que!satisfaçam!às!expectativas!dos!

legítimos! beneficiários! da! ação! governamental! de! forma! realista,! desafiadora! e!

sustentável.! Para! os! autores,! significa,! também,! alinhar! os! arranjos! de! implementação!
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para!alcançáYlos!além!da!construção!de!mecanismos!de!monitoramento!e!avaliação!que!

promovam! aprendizado,! transparência! e! responsabilização.! É! destacado! que! a! gestão!

para!resultados!tem!como!objetivo!ainda!de!integrar!os!diversos!esforços!de!melhoria!da!

gestão!que!muitas!vezes!são!executados!de!forma!fragmentada!e!desarticulada!como!a!

gestão!estratégica,!a!gestão!de!projetos!e!a!gestão!de!processos,!entre!outras!políticas!de!

gestão! no! setor! público.! Por! isso,! dentro! do! contexto! da! melhoria! da! capacidade! de!

alinhamento! desse! arranjo! implementador,! como! destacado! por! Martins! e! Marini!

(2010),!a!gestão!de!projetos!tem!um!papel!relevante.!

Corroborando!com!esse!entendimento,!para!Crawford!e!Helm!(2009),!essa!pressão!para!

entrega!de!resultados!é!um!desafio!crescente!para!o!setor!público,!e!para!isso,!o!veículo!

utilizado! para! a! implementação! da! estratégia! geralmente! é! a! gestão! de! programas! e!

projetos.! Por! isso,! Crawford,! Costello,! Pollack,! &! Bentley! (2003)! destacam! que! como!

decorrência!da!NPM,!os!governos!vêm!promovendo!cada!vez!de! forma!mais! intensa!o!

uso!da!gestão!de!projetos.!!

Já! para! Baldri! (1998)! esse! novo! contexto! da! NPM,! também! provocou! uma! mudança!

relevante!na!maneira!como!os!projetos!do!setor!público!eram!planejados,!executados!e!

controlados.! A! emergência! de!modelos! organizacionais! alternativos! como! as! agências!

executivas,! o! desenvolvimento! de! novos! arranjos! interorganizacionais! baseados! no!

modelo! privado! de! compra! e! suprimento,! e! o! crescimento! do! envolvimento! do! setor!

privado!na!entrega!de!serviços!que!eram!previamente!de!exclusividade!do!governo,!tem!

gerado!grande!impacto!na!maneira!de!entrega!dos!!serviços!públicos!são!geridos.!!

A!respeito!da!relevância!do!estudo!das!especificidades!do!setor!público!e!privado,!Perry!

&!Rainey!(1988)!destacam!ainda!que!é!importante!entender!as!regras!do!setor!público!e!

privado,! as! implicações! de! impor! propósitos! públicos! em! organizações! privadas,! e! as!

possibilidades! de! transferência! de! técnicas! gerenciais,! como! gerenciamento! por!

objetivos!e!sistemas!de!pagamento!por!mérito.!Para!os!autores,!as!principais!distinções!

entre! o! setor! público! e! o! privado! envolvem! fatores! como! a! ausência! de! incentivos! da!

economia!de!mercado;!a!maior!influência!política!e!de!organizações!governamentais;!a!

maior! exposição! a! um!maior! controle! externo! e! necessidade! de! accountability;!metas!

mais! numerosas,! intangíveis! e! conflituosas;! gerentes! públicos! com! menor! autonomia!
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devido! as! restrições! da! legislação! de! pessoal;! regras! formas! e! necessidades! de!

acompanhamento! em! arranjos! mais! rígidos! e! hierárquicos;! e! organizações! públicas!

tendem! a! apresentar! as! vezes! uma! eficiência! operacional! inferior! a! outros! tipos! de!

organização.!

Dessa! forma,! é! possível! concluir! que! existe! um! conjunto! de! especificidades! das!

organizações! públicas! que! impactam,! limitam! e! influenciam! a! forma! como! estas!

identificam,! selecionam,! gerenciam,! controlam! e! avaliam! seus! projetos.! Por! isso,! esse!

projeto!teve!como!objetivo!identificar!quais!são!essas!especificidades!e!como!estas!estão!

relacionadas!com!a!gestão!de!projetos.!!

1.2. Objetivo,e,delimitação,do,estudo,

O! objetivo! do! presente! estudo! é! identificar! como! as! especificidades! da! administração!

pública!como!o!seu!contexto,!ambiente!legal,!diversidade!de!stakeholders!e!limitações!da!

legislação!de!pessoal!influenciam!na!implementação!de!projetos1.!Essa!pesquisa!segue!a!

linha!desenvolvida!por!Trapp!(2011)!que!avaliou!as!especificidades!do!setor!público!e!a!

sua!influência!na!implementação!de!processos.!

Essa!preocupação!de!como!o!conhecimento!desenvolvido!por!um!campo!é! transferido!

ou! apropriado! em! outro! contexto! é! reforçado! por! Vogel! (2014)! que! identificou! uma!

transposição!majoritariamente!de!forma!unidirecional,!mais!do!que!de!bidirecional,!da!

área! de! pesquisa! sobre! estudos! organizacionais! para! a! de! administração! pública.! Por!

isso,!o!autor!argumenta!que!uma!aproximação,!e!consequente!adapatação,!dessas!linhas!

poderia!gerar!benefícios!para!as!duas!áreas.!!

A!definição!de!setor!público!e!privado!utilizada!nesse!trabalho!será!baseada!no!conceito!

defendido!por!Perry!&!Rainey!(1988)!envolvendo!o! fato!de!que!organizações!do!setor!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!A!preocupação!com!a!relevância!e! impacto!dos!estudos!e!projetos!de!pesquisa!desenvolvidos!
pela! academia!em!administração!e! sua! relação! com!os!problemas!vivenciados!pelas!pessoas!e!
organizações,! tanto! do! setor! público! quanto! do! privado,! é! um! dos! desafios! apresentados! por!
Shapiro,! Kirkman! e! Courtney! (2007).! Segundo! os! autores,! existem! dois! principais! gaps" que!
contribuem!para!esse!distanciamento,!um!relacionado!com!a!definição!do!problema!e!outro!com!
a! transferência! do! conhecimento.! Dentro! desse! contexto,! esse! projeto! de! pesquisa! teve! como!
motivação! a! influência! das! características! e! singulariedades! do! setor! público! no! ambiente,!
metodologias!e!ferramentas!de!planejamento,!implementação!e!avaliação!de!projetos.!!
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público! são! de! propriedade! e! financiadas! pelo! governo.! Dessa! forma,! para! o! âmbito!

desse!trabalho!podem!fazer!parte!desse!contexto!de!organizações!públicas!àquelas! !da!

administração!direta.!!Contudo,!é!importante!destacar!a!observação!de!Meier,!Laurance!

e! Jr! (2011)! de! que! no! mundo! real! uma! grande! variedade! de! organizações! combina!

aspectos!do!setor!público!e!privado!dentro!da!mesma!instituição2.!!Os!autores!defendem!

ainda!que!o!propósito!público,! razão!de! ser!do! setor!público,! varia! entre! governos!de!

diferentes!países!e!até!no!mesmo!governo!ao!longo!do!tempo3!e!por!isso!a!importância!

da!definição!da!tipologia!utilizada.!

Para!alcançar!esse!objetivo!geral!temos!como!objetivos!específicos!do!projeto:!

• Identificar!distinção!do!setor!público!e!privado;!

• Levantar!os! fatores!críticos!para! implementação!da!gestão!de!projetos!no!setor!

público!e!privado;!

• Avaliar! como! essas! diferenças! geram! especificidades! no! âmbito! da! gestão! de!

projetos!em!organizações!públicas;!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!O!exemplo!apresentado!por!Meier,!Laurance!e! Jr! (2011)!é!do!serviço!de!correio!dos!Estados!
Unidos!que!é!de!propriedade!do!governo!mas!tem!parte!siginificativa!de!sua!fonte!de!receita!da!
venda!de!serviços.!Por!isso,!os!autores!criticam!a!tipologia!clássica!utilizada!por!grande!parte!da!
literatura,!incluindo!Perry!&!Rainey!(1988).!
3!Para!Meier,! Laurance! e! Jr! (2011)! o! serviço! de! creche! tem! um! propósito! público! em! alguns!
países,!enquanto!nos!Estados!Unidos!ele!foi!considerado!privado!recentemente.!Outro!exemplo!
americano!é!que!o!serviço!bancário!já!foi!público!no!século!19!e!hoje!é!privado.!
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Essa!dissertação!foi!estruturada!em!cinco!capítulos,!onde!no!primeiro!capítulo!temos!a!

introdução,!contextualização!e!justificativa!da!relevância!do!tema!em!estudo,!bem!como!

a! definição! dos! objetivos! do! projeto.! Já! o! capítulo! 2! apresentará! o! referencial! teórico!

utilizado!no!projeto!contendo!uma!revisão!sobre!gestão!de!projetos,!a!gestão!de!projetos!

no!setor!público!e!as!diferenças!do!setor!público!e!setor!privado.!Já!o!capítulo!3!discutirá!

a!metodologia!do! trabalho,! perfil! dos! entrevistados! e! as!principais! técnicas!de! análise!

dos!dados.!O!capítulo!4!apresentará!os!resultados!encontrados!por!meio!da!consolidação!

das! entrevistas! e! sua! análise! à! luz! do! referencial! teórico.! E! finalmente! o! capítulo! 5!

abordará! as! conclusões,! listará! as! limitações! encontradas! na! pesquisa! e! as!

recomendações!para!estudos!futuros.!!

! !
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2. REFERÊNCIAL,TEÓRICO#

O! referencial! teórico! abordará! inicialmente! os! conceitos! relacionados! com! gestão! de!

projetos!envolvendo!sua!origem,!as!diferenças!entre!o!sucesso!do!projeto!e!da!gestão!de!

projetos,!papel!do!escritório!de!projetos!e!os!modelos!de!maturidade!como!insumo!para!

identificação! dos! fatores! críticos! de! sucesso! e! principais! obstáculos.! Depois! serão!

apresentadas! as! especificidades! do! setor! público! envolvendo,! entre! outras! variáveis,!

questões! como! ambiente! político,! contexto! legal,! políticas! de! pessoal,! gestão! de!

stakeholders!e!exigências!de!controle!e!transparência.!E!finalmente!será!avaliado!como!

essas!especificidades!geram!impactos!na!seleção,!planejamento,!execução!e!avaliação!de!

projetos.!!

2.1 Gestão,de,projetos,

Os!projetos!existem!desde!o! início!da!civilização!e!envolveram!historicamente!grandes!

empreendimentos!como!as!grandes!navegações,!a!construção!das!pirâmides!do!Egito!e!

mais! recentemente! a! missão! de! levar! o! homem! até! a! lua! (Wirick! 2009).! Sobre! esse!

histórico,! Prado! (2003)! destaca! ainda! a! importância! dos! investimentos! no! setor! de!

defesa! americano! como! um! dos! principais! contribuidores! para! o! desenvolvimento! do!

campo!de!conhecimento!de!gestão!de!projetos.!!

A!gestão!de!projetos!é!para!Packendorff!(1995)!um!conjunto!de!técnicas!para!planejar!e!

controlar!as!incertezas!complexas.!Essa!definição!é!importante!para!compreender!como!

os!diversos!autores!buscam!desenvolver!metodologias,!padrões!e!práticas!para!reduzir!

complexidade! e! incertezas! inerentes! a! qualquer! projeto! que! é! implementado! em! um!

contexto!com!restrições!de!escopo,!tempo,!custo!e!qualidade.!!

Para!o!PMI4!(2013)!um!projeto!é!um!esforço!temporário!para!criar!um!produto,!serviço!

ou!resultado!exclusivo.!Outra!abordagem!é!apresentada!por!Vargas!(2002)5!que!define!

um!projeto!como!um!empreendimento!não!repetitivo,!caracterizado!por!uma!seqüência!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4!O!Project!Management!Institue!Y!PMI!é!responsável!pela!edição!do!PMBOK,!que!representa!um!
conjunto!de!práticas!na!gestão!de!projetos.!A!publicação!está!em!sua!5a!edição!e!apresenta!dez!
áreas!de!conhecimento!e!cinco!grupos!de!processos!em!gestão!de!projetos.!!
5!Ricardo!Vargas!é!o!único!brasileiro!que!participou!do!comitê!diretor!do!PMIYUSA!e!por!isso!o!
alinhamento!conceitual!com!as!definições!utilizadas!pelo!PMBOK.!
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clara! e! lógica!de! eventos,! com! início,!meio! e! fim,! que! se! destina! a! atingir! um!objetivo!

claro,! definido,! sendo! conduzido! por! pessoas! dentro! de! parâmetros! predefinidos! de!

tempo,!custo,!recursos!envolvidos!e!qualidade.!!

Já!para!o!Office!of!Government!Commerce,!OGC!(2009),!em!sua!publicação!PRINCE27!um!

projeto! é! definido! como! uma! organização8!temporária! criada! com! o! propósito! de!

entregar! um! ou! mais! produtos! de! negócios,! de! acordo! com! um! Business" Case! préY

acordado.! Em! outra! definição! também! produzida! dentro! do! contexto! de! projetos!

públicos,! a! GTZ! (1996)! a! define! como! um! processo! de! provisão! de! insumos! por! um!

período! limitado! de! tempo! para! produzir! resultados! com! objetivos! de! atingir! os!

impactos! previamente! definidos.! Para! o! autor! essa! é! a! razão! de! ser! do! projeto.! ! Esse!

entendimento! é! complementado!por!Kreiner! (1995)!que! lembra!que!um!dos! erros!na!

gestão! de! projetos! é! assumir! que! os! impactos! para! os! quais! o! projeto! foi! desenhado!

permanecerão! relevantes! ao! longo! de! todo! o! tempo! da! implementação! do! projeto.! O!

autor! demonstra! ainda! que! podem! existir! mudanças! tanto! nas! preferências! dos!

stakeholders!como!de!contexto!do!projeto!em!função!justamente!das!incertezas.!

Outra!definição!importante!é!da!IPMA9!(2012)!onde!um"projeto"é"entendido!como!uma$
operação(com(restrições(de(custos(e(prazos,(caracterizada(por(um(conjunto(definido(de(
entregas! (o! escopo! que! cumpre! os! objetivos! do! projeto),! com! base! em! normas! e!

requisitos! de! qualidade.! Enquanto! isso,! Prado! (2003)! entende! um! projeto! como! um!

esforço!temporário!para!gerar!um!bem,!seja!ele!produto!ou!serviço,!com!características!

que! lhe! são! únicas.! E! finalmente,! Kerzner! (2002)! define! um! projeto! como! um!

empreendimento!com!objetivo!identificável!que!consome!recursos!e!opera!sob!pressões!

de!prazos,!custos!e!qualidade.!

A!partir!dessas!definições!podeYse!perceber!algumas!características!comuns!na!definição!

de!projetos!entre!os!autores:!a)!unicidade!–!um!projeto!não!se!repete!e!esse!é!um!dos!

fatores!que!diferenciam!um!projeto!de!um!processo!organizacional;!b)! temporário:!os!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7!O!PRojects!IN!Controlled!Environments!Y!PRINCE2!é!um!padrão!de!gerenciamento!de!projetos!
desenvolvido!pelo!governo!do!Reino!Unido.!Ele!é!baseado!em!8!processos!e!45!subYprocessos.!!!
8!O!conceito!de!organização!é!utilizado!para!representar!a!equipe!do!projeto.!!!
9!A!International!Project!Management!Association!–!IPMA!é!uma!associação!de!profissionais!de!
gestão! de! projetos,! similar! ao! PMI,! que! publica! o! National! Competence! Baseline! como!
referencial.!
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projetos!devem!ser!início!e!fim!bem!delimitados;!c)!criação!–!um!projeto!representa!uma!

mudança! de! uma! situação! atual! para! uma! nova! situação! por! meio! de! um! produto,!

serviço!ou!resultado;!d)!restrições!–!todo!projeto!está!sujeito!a!diversas!restrições!como!

custos,!tempo!e!pessoal.!

Para!o!PMI!(2013)!as!possíveis!fontes!de!origem!dos!projetos!uma!demanda!de!mercado,!

uma! oportunidade,! uma! solicitação! do! cliente,! um! avanço! tecnológico,! ou! requisito!

tecnológico.!Essa!visão!é!corroborada!por!OGC!(2009)!que!define!como!principal!razão!

para! que! um! projeto! seja! iniciado! é! a! partir! da! estratégia.! Com! uma! visão! contrária,!

Young,!Young,!Jordan!&!O’Connor!(2012)!criticam!e!alertam!que!os!gerentes!de!projetos!

estão! fundamentalmente! focados! no! conceito! do! alinhamento! do! projeto! com! uma!

estratégia! préYexistente! e! documentada.! Para! os! autores,! essa! ênfase! em! uma!

abordagem!desacreditada! de! planejamento! estratégico,! onde! a! estratégia! é! formulada!

pela! alta! gerência! e! as! metas! principais! são! desdobradas! para! projetos! que! são!

implementados! pelos! gerentes! de! projetos! não! leva! em! considerações! outras! visões!

sobre! o! processo! estratégico,! como! por! exemplo! o! de! que! a! estratégia! pode! ser!

emergente!de!Mintzberg!&!Quinn!(2001).!

Quando! analisamos! os! projetos! dentro! de! uma! organização,! pública! ou! privada,! é!

comum!encontrarmos!agrupamentos!em!programas!e!portfólios.!Para!o!PMI!(2013)!um!

conjunto! de! projetos! com! mesmo! objetivo! pode! ser! agrupado! sob! a! forma! de! um!

programa!com!objetivo!de!gerar!benefícios!superiores!do!que!os!projetos!gerenciados!

isoladamente.!Segundo!o!mesmo!autor,!um!conjunto!de!projetos!e!programas!pode!ser!

agrupado!sob!a!forma!de!um!portfólio!como!forma!de!melhorar!a!alocação!de!recursos!e!

gerenciar! recursos! compartilhados.! Sobre! esse! conceito! e! importância! da! gestão! de!

portfólio,! Young,! Young,! Jordan! &! O’Connor! (2012),! alertam! que! os! benefícios! da!

melhora!na!seleção!e!gerenciamento!do!risco!de!projetos!geralmente!atribuída!a!gestão!

de! portfólios! precisa! ser! reavaliada! quando! temos! um! processo! decisório! estratégico!

não!estruturado10.!!

Outro!conceito!importante!que!será!utilizado!nessa!pesquisa,!e!que!precisa!ser!definido,!

é! sobre! a! implementação! de! projetos! nas! organizações.! Para! compreender! a! efetiva!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10!Os!autores!entendem!como!processo!decisório!não!estruturado!como!aquele!que!não!utiliza!
um!modelo!racional!para!alocação!de!recursos.!!
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implementação!da!gestão!de!projetos!é! importante!analisar!oque! seria!um!sucesso!ou!

um! fracasso! de! um! projeto.! Sobre! essa! discussão,! Young,! Young,! Jordan! &! O’Connor!

(2012)! chamam! a! atenção! para! o! fato! de! que!muitos! gestores! e! praticantes! usam! da!

ambiguidade!da!definição!de!sucesso!e! fracasso!para!declarar!que!seus!projetos! foram!

um!sucesso!utilizando!como!referência!os!critérios!que!não! fracassaram.!Por! isso,!eles!

destacam! a! importância! de! diferenciar! o! sucesso! do! projeto! e! do! gerenciamento! do!

projeto11.! Enquanto! o! primeiro! conceito! está! relacionado! com! o! atendimento! dos!

objetivos! e! impactos! do! projeto,! o! segundo! está! relacionado! com! o! uso! adequado! do!

orçamento,! prazo! e! dentro! dos! padrões! de! qualidade! especificados.! Os! autores! ainda!

criticam!a!visão!microscópica!da!gestão!de!projetos!e!sua!preocupação!com!da!entrega!

no!prazo,!no!orçamento!e!dentro!dos!padrões!de!qualidade.!A!figura!abaixo!exemplifica!

esse!conceito.!

!

Figura)1)–)Diferenças)do)sucesso)na)gestão)do)projeto)e)no)projeto)
Fonte:)HB280,)2006)
!
Existe! uma! corrente! de! pensamento,! defendida! por! Wirick! (2009)! e! PMI(2013),! que!

entende!que! sucesso!do!projeto! gera!o! sucesso!da!organização.! Segundo!os! autores,! a!

gestão! de! projetos! tornouYse! uma! ferramenta! para! reduzir! o! fracasso! dos! projetos,! e!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11!Young,!Young,!Jordan!&!O’Connor!(2012)!utilizam!o!exemplo!da!construção!de!uma!ciclovia.!A!
gestão!do!projeto!pode!ser!considerada!um!sucesso!se!ela!foi!construída!dentro!do!orçamento,!
mas! se! o! objetivo! de! redução! dos! congestionamentos! não! for! alcançado! o! projeto! pode! ser!
classificado!como!um!fracasso.!!
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como!resultado,!contribuindo!para!o!sucesso!da!organização.!Dentro!desse!contexto,!o!

PMI!(2013)!define!ainda!como!fatores!que!influenciam!o!sucesso!de!um!projeto:!

• Gerente!de!projetos!como!o!responsável!pelo!projeto;!

• A!supervisão!de!todos!os!projetos!por!uma!autoridade!superior!;!

• Fatores!ambientes!internos!ou!externos!;!

• Os!ativos!de!processos!organizacionais! incluem!qualquer!um!ou!todos!os!ativos!

relacionados!a!processos,!de!quaisquer!ou! todas!as!organizações!envolvidas!no!

projeto;!

• Atenção!na!captura!e!gerenciamento!dos!requisitos!do!projeto!e!do!produto;!

• Identificar+ as+ partes+ interessadas+ desde+ o+ inicio+ e+ analisar+ seus+ níveis+ de+
interesse,(expectativas,(importância(e(influência;!

• Identificação! das! necessidades! de! informações! das! partes! interessadas! e! a!

determinação! dos! meios! adequados! para! atender! a! essas! necessidades! são!

fatores!importantes!para!o!sucesso!do!projeto;!

• Utilização!de!boas!práticas!de!gerenciamento!de!projetos;!

Dentro!os!fatores!ambientais!descritos!pelo!PMI!(2013)!como!destacaYse:!!

• Cultura,!estrutura!e!processos!organizacionais;!

• Normas' governamentais' ou' do' setor' (por' exemplo,' regulamentos' de' agências'
reguladoras,+códigos+de+conduta,+e+padrões+de+mãoYdeYobra);!

• InfraYestrutura'(por'exemplo,'equipamentos'e'instalações'existentes);!
• Administração- de- pessoal- (por- exemplo,- diretrizes% de% recrutamento,% retenção,%

demissão,)análises)de)desempenho)dos)funcionários)e)registros)de)treinamento,)
política)de)horas)extras)e)controle)do)tempo);!

• Tolerância+a+risco+das+partes+interessadas;!
• Clima&político;!
• Canais&de&comunicação&estabelecidos'da'organização;!

Outra!corrente!de!pensamento,!defendida!por!Young,!Young,!Jordan!&!O’Connor!(2012),!

não!encontrara!evidência!de!que!exista!relação!entre!o!investimento!em!projetos!e!a!sua!

relação!com!o!alcance!de!metas!estratégicas.! !Dessa! forma,! segundo!os!autores,! existe!

uma!falha!sistêmica!na!forma!como!os!projetos!são!selecionados!e!gerenciados.!Por!isso,!
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os! autores! criticam! a! visão! dessa! corrente! de! que! os! benefícios! irão! fluir!

automaticamente!quando!os!projetos!forem!completados.!

Um!aspecto!importante,!defendido!por!diversos!autores,!dentro!do!ambiente!da!gestão!

de! projetos! como! fator! de! sucesso! é! a! implementação! dos! escritórios! de! projetos.!

Segundo!Kerzner!(2003)!as!organizações!estão!compreendendo!que!seu!conhecimento!

em!gestão!de!projetos!é!uma!propriedade! intelectual,!um!ativo! intangível,!e!por! isso!a!

sua! relevância.! Dessa! forma,! para! poder! capturar,! guardar,! distribuir! e! atualizar! esse!

conhecimento! muitas! organizações! estão! implementando! escritórios! de! projetos! com!

essa!responsabilidade.!!

Prado! (2003)! ao!definir! as! competências!de!um!escritórios!de!projetos!menciona!que!

envolve! um! pequeno! grupo! de! pessoas! que! tem! relacionamento! direto! com! todos! os!

projetos!da!empresa,!seja!prestando!consultoria!e!treinamento,!seja!efetuando!auditoria!

e!acompanhamento!de!desempenho.!

De! forma! mais! ampla,! ! Maximiniano! &! Anselmo! (2006)! definem! o! Escritório! de!

Gerenciamento! de! Projetos! como! uma! ! a! unidade! organizacional! formalmente!

estabelecida! que! tem! a! responsabilidade! de:! definir,! uniformizar! e! defender& padrões,&
processos,(métricas( e! ferramentas;* oferecer* serviços*de*gerenciamento,* treinamento*e*
documentação;- garantir- o- alinhamento- das- iniciativas- à- estratégia- organizacional;-
confeccionar) relatórios) de) progresso) e) acompanhamento) e) enviáYlos! para! os!
patrocinadores.!!

De!forma!complementar,!uma!pesquisa!realizada!por!Hobbs!&!Aubry!(2007)12!sobre!as!

funções! do! escritório! de! projetos! identificou! como! as!mais! importantes! na! visão! dos!

Project"Management"Officers!YPMOs:!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12!A! pesquisa! envolveu! uma! amostra! de!mais! de! 500! PMOs! concentrados! principalmente! nos!
Estados!Unidos!e!Canadá.!
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Funções)do)escritório)de)projetos!

%)de)respostas)
dos)PMOs)em)
ordem)de)
importância!

1. Relatório!de!status!do!projeto!para!a!alta!liderança! 83%!

2. Desenvolver!e!implementar!metodologia!padrão!de!
projetos! 76%!

3. Monitorar!e!controlar!a!performance!de!projetos! 65%!

4. Desenvolvimento!de!competências,!incluindo!
treinamento! 65%!

5. Implementar!e!operar!sistemas!de!gestão!de!projetos! 60%!

6. Prover!assessoramento!para!alta!liderança! 60%!

7. Coordenação!entre!projetos! 59%!

8. Desenvolver!e!manter!painel!de!gestão!de!projetos! 58%!

9. Promover!a!gestão!de!projetos!dentro!da!organização! 55%!

10. Monitorar!e!controlar!a!performance!do!escritório!de!
projetos! 50%!

Tabela)1)–)Funções)mais)importantes)de)um)PMO.)))
Fonte:)Adaptado)de)Hobbs)&)Aubry)(2007))

A! partir! desses! resultados! Hobbs! &! Aubry! (2007)! agruparam! essas! funções! em! 5!

grandes! grupos:! a)! Monitoramento! e! controle! da! performance! de! projetos;! b)!

Desenvolvimento!de!competências!em!gestão!de!projetos!e!metodologias;!c)!gestão!de!

mutiYprojetos;!d)!gestão!estratégica;!e)!aprendizagem!organizacional.!Contudo,!após!um!

tratamento!estatístico!das!respostas!pelos!autores!não!foi!identificada!uma!forte!relação!

entre!as!funções!descritas!do!PMO!de!forma!a!demonstrar!quais!delas!deveriam!ser!as!

principais.!Como!ponto!de!atenção,!os!autores!ainda!destacam!que!apesar!da!literatura!

destacar! os! benefícios! da! implementação! do! PMO! sobre! os! projetos! e! a! performance!

organizacional,!na!prática!ainda!existe!ainda!uma!grande!pressão!para!que!demonstrem!

o!valor!gerado!e!vários!estão!sendo!extintos.!Esse!argumento!é! reforçado!pelo! fato!de!

que! para! 42%! dos! respondentes! da! pesquisa! o! PMO! foi! questionado! quanto! a! sua!

relevância!ou!até!sua!existência!nos!últimos!anos.!!
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E! finalmente,! outro! aspecto! importante! para! compreender! o! sucesso! ou! fracasso! da!

gestão! de! projetos! está! relacionado! com! a! avaliação! da! maturidade! em! gestão! de!

projetos!da!organização.!Existem!diversos!modelos!para!medir!a!maturidade!em!gestão!

de!projetos!de!uma!organização!e,!alguns!dos!mais!utilizados,!foram!desenvolvidos!por!

Kerzner! (2003)! e! Prado! (2010).! Essas! metodologias! possuem! como! principais!

semelhanças!a!definição!de!escalas!de!gradação!com!características!que!as!organizações!

podem! utilizar! como! referencia! para! autoYavaliação! e! melhoria! da! maturidade.! ! O!

quadro! abaixo! apresenta! a! descrição! de! cada! escala! de! maturidade! na! visão! desses!

autores.!
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Nível& KPMMM&*&Kerzner&Project&Management&Maturity&Model:&
Kerzner&(2003)&

MMGP&*&Modelo&de&Maturidade&em&Gerenciamento&de&
Projetos:&Prado&(2010)&

1& • Linguagem)comum)–!é"o"nível!em!que!a!organização!
reconhece! a! importância! do! gerenciamento! de!
projetos! como!metodologia!útil! para! atingir! sucesso!
em!projetos.!!

• A! empresa! não! possui! uma! percepção! correta! do! que!
sejam!projetos!e!gerenciamento!de!projetos!.!Projetos!são!
executados! na! base! da! intuição.! O! sucesso! é! fruto! do!
esforço!individual!ou!da!sorte!

2& • Processos! comuns! –! refereDse! ao! da! necessidade! de!
estabelecimento!de!processos!comuns!para!projetos,!
para! repetir! o! sucesso! obtido! de! um! projeto! para!
todos!os!outros!na!organização.!

• Uso!introdutório!de!ferramentas!para!sequenciamento!de!
atividades;!

• Iniciativas! isoladas! para! o! planejamento! e! controle! de!
alguns!projetos.;!

3& • Metodologia* singular* –! é" quando" a" organização!
reconhece! a! possibilidade! de! obter! sinergia! dada! a!
combinação! de! varias!metodologias+ dentro+ de+ uma+
única,'sendo'que'seu'eixo'central'é'o'gerenciamento'
de!projetos.!

• Existência! de! uma! plataforma! padronizada! para!
Gerenciamento!de!Projetos.;!!

• Medição!de!desempenho!dos!projetos!encerrados.;!!
• Captura! de! dados! de! anomalias! que! impactam! os!

resultados!dos!projetos!(atrasos,!estouro!de!custos,!etc.).!

4& • Benchmarking$ –! é" formado" por" um" processo"
contínuo' de' comparação! das! praticas! de!
gerenciamento! de! projetos! desenvolvidas! por! uma!
organização,!com!outras.!!

• Eliminação! (ou! mitigação)! das! anomalias! gerenciáveis!
que!atrapalham!os!resultados!dos!projetos;!!

• Uma!quantidade!significativa!de!projetos!já!completaram!
seus!ciclos!de!vida!neste!cenário.!

&5& • Melhoramento! continuo! –! é" aproveitada" a"
informação! aprendida! para!melhoramento! continuo!
nos!processos!de!gerenciamento!de!projetos.!

• A!plataforma!está!em!uso!pelos!principais!envolvidos!há!
mais!de!um!ano.!

Quadro&1&*&Comparativo&dos&modelos&de&maturidade&em&gestão&de&projetos&
Fonte:&Elaborado&pelo&autor&a&partir&do&referencial&teórico
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2.2 Diferenças!do!setor!público!e!privado!

O! estudo! das! diferenças! entre! o! setor! público! e! privado! tem! sido! objeto! de!

estudo!de!diversos!pesquisadores!há!bastante!tempo.!Contudo,!essas!distinções!

ainda!são,!muitas!vezes,!desconsideradas!quando!da! implementação!da!teorias,!

metodologias! e! ferramentas! desenvolvidas! dentro! de! um! contexto,! regras! e!

restrições!de!um!setor!para!outro.!A!respeito!disso,!Meyer!(1979!apud!Perry!&!

Rainey,!1998)!alerta!que!a!não!consideração!das!diferenças!entre!organizações!

orientadas!para!o!lucro!e!agências!públicas!podem!levar!a!uma!generalização!da!

teoria!organizacional.!!

Dentro! desse! contexto,! um! fator! importante! é! lembrando! por! Perry! &! Rainey!

(1988)!quando!defendem!a!importância!da!utilização!de!diferentes!metodologias!

de! pesquisa! de! organizações! públicas! e! privadas! dentro! da! mesma! categoria!

funcional,! como! universidades,! ou! entre! diferentes! organizações! dos! dois!

setores.! Os! autores! citam,! por! exemplo,! que! escolas,! universidades! e! hospitais!

públicos!tem!mais!similaridades!com!seus!pares!do!setor!privado!do!que!os!do!

setor!público.!!

Crawford! &! Helm! (2009)! destacam! como! especificidades! do! setor! publico! a!

necessidade! de! satisfazer! múltiplos! e! imprevisíveis! stakeholders.. Essa!

característica!faz!com!que!exista!uma!exigência!maior!de!uma!comunicação!mais!

efetiva,! formas! de! consulta! e! resposta! a! diferentes! necessidades! como!

comunidade,! usuários,! clientes,! consumidores,! outras! agências! de! governo,!

aspectos! regulatórios,! políticos,! imprensa,! setor! privados! e! outros! atores!

competindo!pelos!seus!interesses,!demandas!e!objetivos.!Segundo!Ring!&!Perry!

(1985)! essa! diversidade! de! stakeholders! também! gera! ainda! um! modelo! de!

avaliação! múltiplo! e! disperso.! Para! os! autores,! outro! elemento! identificado!

envolve! o! processo! decisório! aberto! e! mais! amplo! do! governo! quando!

comparado! com! setor! privado.! Como! consequência! desse! governo! aberto! é! o!

relacionamento!com!mais!stakeholders.do!que!o!setor!privado.!!

!
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Crawford!&!Helm! (2009)! abordam!ainda,! como!outro! fator! de! diferenciação,! a!
grande! necessidade! de! transparência! e! accountability! na! implementação! de!
políticas! públicas,! utilização! dos! serviços! e! entrega! dos! serviços.! Como!
consequência!existe!uma!incidência!maior!de!auditorias!e!revisões!com!objetivo!
de!assegurar!a!utilização!adequada!dos!recursos!públicos.!!

Nutt! e! Backoff! (1993)! destacam! as! diferenças! do! processo! de! formulação!
estratégica! entre! organizações! públicas! e! privadas! impactam! seu! modelo! de!
gestão! e! consequentemente! a! sua! capacidade! de! geração! de! resultados.! As!
primeiras!definem!estratégias!para!suas!linhas!de!negócios!por!meio!da!escolha!
dos!segmentos!de!mercado!dentro!da!sua!indústria!e!podem!testar!a!adequação!
sua!estratégia!a!partir!do!feedback!da!lucratividade!de!suas!vendas.!O!lucro!é!a!
principal!meta! e! a!maioria! das! abordagens! em! estratégia! utilizam!medidas! de!
lucratividade!como!forma!de!selecionar!as!ações.!Já!as!organizações!públicas!não!
possuem!nada!equivalente!para!o!conceito!de!lucratividade.!Nessas!organizações!
as!metas!tendem!a!ser!vagas,!ambíguas!e!tendem!a!cobrir!diversos!problemas.!A!
dificuldade! de! definição! de!metas! impactam!o! desenvolvimento! e! avaliação! de!
opções! estratégicas.! Um! exemplo! desse! dilema! é! apresentado! por! Crawford! &!
Helm! (2009)! quando! discutem! a! oposição! entre! as! necessidades! sociais! e! as!
limitações!orçamentárias!do!governo.!

Essas!dificuldades!sugerem!que!os!liderem!devem!evitar!utilizar!abordagens!do!
setor! privado! para! gestão.! Esse! entendimento! é! reforçado! por! Lane! &! Wallis!
(2009)! que! destaca! que! o! serviço! público! não! pode! ser! comparado,! de! forma!
simplificada,!com!uma!empresa!!com!múltiplos!negócios!no!mercado.!

Em! seus! estudos,! Ring! &! Perry! (1985)! identificaram,! como! uma! diferença!
relevante,! a! política! ambígua! que! é! caracterizada! pela! separação! de! poderes!
entre! os! níveis! federal,! estadual! e! municipal.! Essa! separação! não! tem! como!
objetivo! promover! eficiência! do! serviço! público,! como! seria! esperado!do! setor!
privado,! mas! evitar! o! exercício! arbitrário! do! poder! pois! essa! segregação! da!
responsabilidade! frequentemente! contribui! para! lacunas! e/ou! ambiguidade! na!
execução.! Ainda! segundo! os! autores,! enquanto! o! setor! privado! tende! a! ter!
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poucos! e! estáveis! objetivos,! existe! uma! falta! de! clareza! dos! objetivos! no! setor!
público.!Essa!situação!é!justificada,!pelos!autores,!em!função!com!a!necessidade!
de!realizar!coalizões!envolvendo!múltiplos!e!as!vezes!conflitantes!objetivos.! ! Já!
para! Nutt! &! Backoff! (1993),! a! governança! dos! recursos! no! setor! público! –!
servidores,! orçamento! e! legislação! –! é! uma! especificidade! e! requer! uma! nova!
ferramentas!de!gestão!em!função!da!demanda!crescente!por!eficiência.!

Com! objetivo! de! levantar! os! principais! estudos! e! suas! conclusões! sobre! as!
especificidades! do! setor! público,! Perry! &! Rainey! (1988)! fizeram! um!
levantamento! bibliográfico! indicando! o! autor,! metodologia! e! principais!
conclusões.!O!quadro!abaixo!sintetiza!esse!levantamento.!!

!
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Autor/Ano( Metodologia( Resultados(e(conclusões(

Banfield!(1975)! Considerações! sobre! corrupção!
em! organizações! públicas! e!
privadas!

Agências! governamentais! tem:! ! a)! maior! fragmentação! de! autoridade! e!
menor!exigência!de!entregar!resultados!inferiores!ao!seu!custo!de!produção;!
b)! objetivos! e! produtos! vagos,! múltiplos! e! conflituosos;! c)! forte! exigência!
legal!e!administrativa!externa;!d)!poucos!incentivos!pecuniários.!Elas!passam!
mais!tempo!combatendo!a!corrupção!do!que!tem!de!retorno!dessas!ações.!

Dahl! &! Lindblom!
(1953)!

Análise! teórica! sobre! decisões!
sociais! e! mecanismos! de!
alocação!

Metas!intangíveis,!menor!incentivo!para!redução!de!custos,!mais!disfunções!
da!burocracia!do!que!corporações!privadas!

Downs!(1967)! Modelo!teórico!de!burocracia! Hierarquias! mais! elaboradas.! O! ambiente! político! é! mais! importante! e!
influência!as!decisões!internas.!!

Pugh,! Hickson! &!
Hinings!(1969)!

Taxonomia! das! dimensões!
estruturais! de! 52! organizações!
públicas!na!Grã!Betanha!

A! maioria! das! organizações! públicas! tinham! poucas! medidas! internas! da!
estrutura,!mas!alta!concentração!da!autoridade!no!topo,!com!procedimentos!
centralizados!ou!externamente!controlados.!!!

Blumenthal!(1983)! Observações! de! praticantes! do!
setor!público!e!privado!

Executivos! federais! tem! menos! controle! sobre! suas! organizações! do! que!
executivos!do!setor!privado.!As!organizações!federais!são!mais!diversificadas!
do!que!um!conglomerado!privado.!O!congresso!e!a! imprensa!exercem!mais!
influência.!!

Meyer!(1979)! Estudo! empírico! sobre! a!
mudança! de! estrutura! com!
agências!estaduais!e!locais!

As! hierarquias! são! estáveis,! mas! existem! mudanças! frequências! na!
composição!de!suas!unidades.!Seu!sistema!de!pessoal!teve!um!incremento!na!
formalização! ao! longo! do! tempo! em! função! da! regras! do! serviço! civil.! As!
burocracias!públicas!não!tem!alternativa!ao!modelo!burocrático!weberiano.!!
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Autor/Ano( Metodologia( Resultados(e(conclusões(

Warwick!(1975)! Estudo! de! caso! do!
departamento! de! estado! dos!
Estados!Unidos!

Organizações!públicas!são!mas!fortemente!influenciadas!por!política!externo!
e! fatores! institucionais.! Elas! são! resistentes! à! mudanças! e! a! delegação! de!
autoridade.!

Boyatzis!(1982)! Estudo! de! competências!
gerenciais! em! quatro! agênciais!
federais! e! doze! companhias! da!
Fortune!500!

Gerentes!do!setor!privado!tiveram!um!melhor!desempenho!na!competência!
“objetivo! e! ação.! Isso! pode! ser! atribuído! a! ausência! de! medidas! claras! de!
desempenho,!como!lucro!e!vendas,!no!setor!público.!

Buchanan! (1974,!
1975)!!

Respostas! de! questionário!
comparados! de! quatro! típicas!
agências! federais! e! quatro!
grandes!empresas!privadas!

Gerentes! do! setor! público! apresentaram! menor! satisfação! no! trabalho,!
envolvimento,! comprometimento! organizacional! e! percebiam! mais!
limitações! organizacionais! e! regras.! Os! resultados! indicaram!
comprometimento!mais! fraco! devido! a! regras! do! serviço! civil,! intervenção!
política,!metas!difusas!e!procedimentos!burocráticos!complexos.!!

Kilpatrick,! Cummings!
&!Jennings!(1964)!

Survey! de! variáveis! sobre! o!
trabalho!em!agências! federais!e!
empresas! com! 273! agentes!
públicos!e!287!do!setor!privado.!

Executivos!federais!eram!comparáveis!com!o!do!setor!privado!em!termos!de!
satisfação! com! o! trabalho,! mas! cientistas,! engenheiros! e! profissionais! de!
nível! superior! tiveram! desempenho! inferior! do! que! seus! pares! do! setor!
privado.!!

Paine,! Carrol! &! Leete!
(1966)!

Estudo!comparado!em!uma!
agência!federal!

Gerentes!do!poder!federal!tiveram!baixo!desempenho!nos!13!itens!da!escala!
de!satisfação!das!necessidades!de!Porter.!!

Rhinehart,! Barrell,!
Dewolfe,! Griffin! &!
Spaner!(1969)!

Estudo!comparado!em!uma!
agência!federal!

!

Gerentes!do!poder!federal!tiveram!baixo!desempenho!nos!13!itens!da!escala!
de!satisfação!das!necessidades!de!Porter.!Mesmo!gerentes!da!cúpula!tiveram!
baixo!desempenho!na!autonomia!a!atualização!pessoal.!
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Autor/Ano( Metodologia( Resultados(e(conclusões(

Chubb!&!Moe!(1985)!! Survey! com! 11.000! diretores! e!
professores! em! 450! escolas!
públicas!e!privadas!

Membros! das! escolas! públicas! percebiam! uma! influencia! mais! forte! de!
autoridades! externas,! menor! envolvimento! dos! pais,! menor! ênfase! na!
excelência! acadêmica,!menor! clareza! das!metas! e! política! disciplinar,!mais!
limitações!formais!na!política!de!pessoal!e!menor!influência!do!professor!no!
curriculum.!

Savas!(1982)! Revisão! de! inúmeros! estudos!
sobre! provisão! de! serviços!
públicos!e!privados!

Maior! custoleficiência! do! setor! privado! em! serviços! como! coleta! de! lixo,!
proteção!ao! fogo,! transporte,!cuidados!de!saúde,!custódia!de!presos,! saúde,!
processamento!de!dados!e!serviços! legais.!Comparações!de!hospitais! foram!
inconclusivas.!!

Solomon!(1986)! ! Resposta! comparada! de! 120!
executivos! de! alto! escalão! de!
organizações! públicas! e! 120! de!
organizações!privadas!de!Irsael!!

Gerentes! do! setor! privado! tinham! uma! maior! percepção! de! que! as!
recompensadas! estavam! alinhadas! com! a! performance,! de! que! as! políticas!
promoviam!a!eficiência!eram!as!mais!frequentes.!

Spann!(1987)! Revisão! de! estudos! sobre!
provisão! de! serviços! público! vs!
privado!!

Organizações! privadas! podem!prover! serviços! de! aviação,! recolhimento! de!
lixo,!proteção!ao!fogo!e!de!eletricidade!no!mesmo!padrão!ou!até!com!custos!
inferiores!ao!setor!público.!O!resultado!para!hospitais!indicou!uma!pequena!
diferença!de!custos!e!qualidade.!

Kurke! &! Aldrich!
(1987)!

Replicação! do! estudo! de!
Mintzberg!!(1972)!

As! descobertas! de! Mintzberg! foram! replicadas! e! confirmadas.! Gerentes!
públicos!gastavam!mais!tempo!em!contato!com!diretores!e!grupos!externos.!
O!administrador!escolar!passava!muito!tempo!em!atividades!formais.!
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Autor/Ano( Metodologia( Resultados(e(conclusões(

Mintzberg!(1972)! Observação!de! cinco! executivos!

de! uma! variedade! de!

organizações,! incluindo! um!

diretor! de! hospital! e! o!

superintendente! de! um! grande!

sistema!escolar!

Existiam!similaridades!no!trabalho!dos!executivos!das!cinco!organizações.!Os!

gerentes! no! setor! público! e! “quasilpúblico”! –! administrador! escolar! e! do!

hospital,!respectivamente!–!gastavam!mais!tempo!em!contato!com!grupos!de!

interesse!externos.!O!contato!era!mais!estruturado!e!formalizado.!!

Quadro(2(6(Pesquisa(sobre(diferenças(do(setor(público(e(privado((
Fonte:(Adaptado(de(Perry(&(Rainey((1998)
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Como! resultado! desse! estudo,! Perry! &! Rainey! (1988)! propuseram! uma!

categorização!de!variáveis!para!análise!das!especificidades!e!diferenças!do!setor!

público! e! privado! envolvendo:! a)! atitudes! dos! funcionários! com! o! trabalho,!

regras! gerenciais;! b)! variações! na! estrutura,! percepção! gerencial! sobre! o!

controle! externo;! c)! processo! de! controle! externo;! d)! processo! decisório!

estratégico;! e! e)! métricas! de! performance! e! impacto.! Contudo,! os! próprios!

autores!ressaltam!que!essas!variáveis!não!são!exaustivas!e!representativas!dos!

dois! setores!pois! estão! sujeitas! às! limitações!das!metodologias!de! investigação!

utilizadas!pelos!pesquisadores.!!

Complementando! esse! entendimento! e! detalhando! uma! dessas! categorias,!

segundo!Nutt!&!Backoff!(1993),!para!implementar!suas!ações,!os!líderes!no!setor!

público!enfrentarão!uma!série!de!obstáculos!como!a!exposição!política,!lidar!com!

subordinados! que! possuem! diferentes! alinhamentos,! ter! que! prestar! contas! a!

inúmeros!grupos!com!pequena!autoridade!e!ainda!manter!um!perfil!esperado!de!

líderes! políticos.! Essa! exposição! pública! faz! com! que! a!mídia! e! outros! grupos!

façam! julgamentos!sobre!oque!está!sendo! feito!errado!e!buscam!controvérsias.!

Os! autores! destacam! ainda! que! a! maioria! das! teorias! sobre! liderança! foram!

desenvolvidas! considerando! poucas! lideranças! públicas.! É! destacado! que! os!

servidores! públicos! esperam! a! mudança! de! líderes! que! não! confiam! ou!

discordam!e! ,por! isso,!os! líderes!possuem!um!poder!mais! limitado!do!que!seus!

pares! no! setor! privado.! E! finalmente! outra! barreira! existente! no! setor! público!

está! relacionada! com! a! dificuldade! de! inovar! pois! os! líderes! de! organizações!

públicas!são!relutantes!em!experimentar!e!assumir!riscos.!!

Ainda!sobre!esse!tema!de!alinhamento!das!equipes,!Wirick!(2009)!destaca!como!

uma! das! diferenças! do! setor! público! para! o! privado! a! falta! de! incentivos!

financeiros! e! de! reconhecimento! das! equipes! de! trabalho.! Por! isso,! o! autor!

destaca! que! a! forma! de! motivação! para! os! servidores! públicos! está! mais!

relacionada! com! o! profissionalismo,! com! a! perspectiva! de! crescimento! na!

carreira!e!com!o!interesse!público!da!sua!atividade.!É!preciso!ainda!lembrar!!que!
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sua!motivação!e!performance!precisam!ser!analisados!dentro!das!suas!limitações!

e!condições!de!trabalho.!!

E!finalmente,!Shepherd!e!Valencia!(1996)!afirmam!que!outra!especificidade!é!o!

monopólio! de! alguns! setores! o! que! propicia! ineficiência.! Outro! aspecto!

apresentado! é! que! o! controle( dos( eleitores( sobre( os( políticos( é( normalmente(
imperfeito,! sendo! que! organizações! politicas! destinadas! a! representar! os!

eleitores! dificilmente! trabalham! sem! atrito.! E! a! dificuldade! dos! políticos! em!

controlar! os! funcionários,! e! definir! e! medir! com! exatidão! os! resultados! da!

administração!publica.!!

Um! visão! distinta! é! apresentada! por! Hamalainen,! Kosonen! e! Doz! (2011)! que!

defendem! que! existem! fortes! razões! para! acreditar! que! muitas! das! soluções!

organizacionais! que! as! empresas! desenvolveram! em! resposta! a! crescente!

complexidade!e!incerteza!do!ambiente!poderiam!ser!aplicadas!no!setor!público.!

Para! sustentar! esse! argumento,! os! autores! defendem! que! os! vetores! que!

influenciam! os! dois! setores! são! os! mesmos:! novas! tecnologias,! globalização,!

aumento! da! especialização,! incerteza! crescentes! e! mudança! de! hábitos! dos!

clientes! e! cidadãos.! Para! os! autores,! é! um! fator! comum! desses! dois! tipos! de!

organizações!possuir!equipes!com!interesses!comuns,!metas,!recursos,!políticas!e!

regras!institucionais.!Entretanto,!os!autores!acreditam!que!apesar!de!ser!possível!

aplicar! as!mesmas! ferramentas!do! setor!privado!no!público,!mesmo!que! ainda!

existem! diferenças.! A! primeira! está! relacionada! com! o! fato! de! que! os! líderes!

privados!não!precisam!de!apoio!de!um!grande!público!para!promover!mudanças!

na!estratégia!e!que!os!gestores!públicos! tem!que!prestar!contas!de!múltiplas!e!

contraditórias! metas.! As! organizações! públicas! precisam! servir! múltiplos!

públicos! enquanto! as! privadas! podem! escolher! alguns! segmentoscalvo.! Outro!

ponto!apresentado!é!que!os!resultados!das!políticas!públicas!são!mais!difíceis!de!

mensurar!uma!vez!que!possuem!múltiplas!causas!e!efeitos.!E!finalmente,!o!setor!

público!possui!uma!limitação!maior!quanto!a!gestão!das!equipes.!!

!
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Com!objetivo!de! sumarizar! e! contextualizar! essas! principais! diferenças!Ring!&!
Perry! (1985)! propuseram! a! figura! abaixo! que! apresenta! como! variáveis! os!
fatores! contextuais! e! as! limitações! de! estrutura! e! procedimentos.! Para! os!
autores,!os!fatores!contextuais!envolvem!aspectos!como!a!lei,!reformas!políticas!
e! expectativas! do! público.! Como! limitações! estruturais! temos,! por! exemplo,! ! a!
separação!dos!poderes!que!gera!uma!política!ambígua,!diversidade!de!grupos!de!
interesse,! limitações! de! tempo! artificiais! e! coalizações! instáveis.! E! como!
consequências! comportamentais! temos! a! redução! da! descontinuidade,! a!
flexibilidade!e!melhorias!no!processo!decisório.!

!

Figura!2!)!Limitações!da!gestão!estratégica!no!setor!público!
Fonte:!in#verbis!Ring!&!Perry!(1985)!

Em!função!desses!diversos!elementos,!como!resultado!dessa!análise!comparativa!
é! possível! desenvolver! o! quadro! comparativo! sintético! abaixo! a! partir! da!
consolidação! da! revisão! bibliográfica! sobre! o! tema.



!

Dimensão) Descrição) Autores)

Política! Fator!político!que!gera!um!menor!horizonte!temporal!de!
planejamento!(ciclo!eleitoral)!
Oposição!política!

Crawford!&!Helm!(2009);!Crawford,!
Costello,!Pollack,!&!Bentley!(2003);!
Wirick!(2009)!

Stakeholders! Múltiplos!stakeholders! Ring!&!Perry!(1985),!Hamalainen,!
Kosonen!e!Doz!(2011),!Crawford,!
Costello,!Pollack,!&!Bentley!(2003)!

Organização! Certo!grau!de!redundância!para!atender!a!diferentes!stakeholders!e!
patrocinadores!

Crawford!&!Helm!(2009)!

Metas! Ambiguidade!nas!metas!

Múltiplos!objetivos!

Crawford,!Costello,!Pollack,!&!Bentley!
(2003);!Nutt!e!Backoff!(1993);!
Crawford!&!Helm!(2009);!Ring!&!Perry!
(1985),!Hamalainen,!Kosonen!e!Doz!
(2011);!Banfield!(1975)!

Medição!do!
desempenho!

Ausência!de!indicadores!claros!de!desempenho! Nutt!e!Backoff!(1993)!

Ambiente!
competitivo!

Monopólio!que!tende!a!gerar!ineficiência! Shepherd!e!Valencia!(1996)!
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Dimensão) Descrição) Autores)

Estabilidade!nas!
prioridades!

Constante!mudança!das!prioridades! Crawford!&!Helm!(2009);!Young,!
Young,!Jordan!&!O’Connor!(2012)!

Responsabilização! Segregação!de!poder!entre!os!entes!federados!na!execução! Ring!&!Perry!(1985)!

Legislação! Incentivo!ao!cumprimento!de!normas! Crawford!&!Helm!(2009);!Banfield!
(1975)!

Risco! Aversão!ao!risco! Crawford!&!Helm!(2009)!

Alinhamento!das!
equipes!

Equipes!com!menor!alinhamento!com!a!liderança!

Falta!de!instrumentos!de!incentivos!financeiros!

Nutt!&!Backoff!(1993),!Shepherd!e!
Valencia!(1996),!Hamalainen,!Kosonen!
e!Doz!(2011);!Crawford!&!Helm!
(2009);!Wirick!(2009)!

Processo!decisório!! Processo!decisório!aberto! Ring!&!Perry!(1985)!

Flexibilidade! Falta!de!autonomia!e!flexibilidade!orçamentária! Crawford!&!Helm!(2009)!

Transparência!e!
accountability!

Transparência!e!accountability!na!implementação!de!políticas!
públicas,!utilização!e!entrega!dos!serviços!

Crawford!&!Helm!(2009);!Crawford,!
Costello,!Pollack,!&!Bentley!(2003)!

Quadro)3)4)Diferenças)de)organizações)públicas)e)privadas)
Fonte:)Elaborada)pelo)autor)a)partir)do)referencial)teórico



!
2.3 Gestão'de'projetos'no'contexto'da'administração'pública$

O!uso!da!gestão!de!projetos!não!é! limitado!ao! setor!privado! segundo!Larson!e!
Gray! (2011).! Para! os! autores,! é! possível! resolver! problemas! sociais! como! a!
redução! da! criminalidade,! combater! o! uso! de! drogas! ou! mesmo! organizar! as!
ações!de!uma!comunidade!para!promover!a!restauração!de!parques!públicos!por!
meio! da! utilização! de! técnicas! e! ferramentas! de! gestão! de! projetos.! De! forma!
complementar,! Young,! Young,! Jordan! &! O’Connor! (2012)! destacam! que! em!
função!das!mudanças! e! evolução!demográficas! a!manutenção!dos! esforços!dos!
governos! nos! padrões! atuais! não! conseguirão!manter! nem! os! atuais! níveis! de!
performance! e! atendimento! do! setor! público! frente! às! demandas! sociais! que!
reforça!a!necessidade!de!investimento!em!gestão!de!projetos!no!setor!público.!!

Já!Wirick!(2009)!destaca!que!um!dos!benefícios!da!gestão!de!projetos!no!setor!
público! é! a! mudança! do! magic& thinking! para! o! adult& thinking.! No! primeiro!
modelo!de!pensamento,!o!gestor! imagina!que!não!precisa! fazer!escolhas.!Como!
exemplo,!temos!a!situação!de!que!a!adição!de!escopo!ou!redução!de!recursos!de!
um!projeto!não!irá!gerar!qualquer!impacto!no!projeto.!Outra!ideia!é!que!projetos!
podem!ser!adicionados!ao!portfólio!sem!impacto!nos!projetos!já!em!andamento!e!
que! as! pessoas! podem! trabalhar! horas! ilimitadas! para! atender! as! novas!
prioridades!pois!não!é!preciso!fazer!priorização!e!tudo!precisa!ser!feito.!Também!
faz!parte!dessa!linha!de!pensamento!o!conceito!de!que!pessoas!sem!o!preparo!e!
qualificação!necessários!conseguirão!executar!os!trabalhos!dentro!dos!prazos!e!
qualidade!especificados.!

Para!Arnaboldi,!Azzone,!e!!Savoldelli!(2004)!a!estratégia!de!gestão!de!projetos!no!
setor!público!tem!atraído!o!interesse!de!muitos!pesquisadores!desde!a!década!de!
80!em!linha!com!o!crescimento!da!pressão!sobre!os!governos!para!abandonarem!
o!modelo!de!uma!organização!burocrática!para!uma!estrutura!de!aprendizagem.!
Por!isso,!muitos!projetos!tem!sido!empreendidos!para!implementar!as!ideias!da!
nova!gestão!pública.!!
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Para!Crawford!&!Helm!(2009),!outro!fator!que!foi!responsável!pelo!aumento!da!

importância! da! gestão! de! programas! e! projetos! no! setor! público! em! diversos!

países!foi!o!aumento!das!exigências!de!controle!e!avaliação!dos!gastos!públicos.!

Nesse! sentido,! os! autores! apresentam! diversas! iniciativas! que! foram!

desenvolvidas! com! o! propósito! de! disseminar! a! importância! da! gestão! de!

projetos! no! âmbito! central! como! a! do! Office! of! Government! Commerce13!do!

Governo! do! Reino! Unido! responsável! pelo! PRINCE2,! o! Gabinete! de!

Implementação!dentro!do!gabinete!do!primeiro!ministro!do!governo!da!Austrália!

e! nos! departamentos! de! defesa,! energia! e! da! National! Aeronautics! and! Space!

Administration!(NASA)!nos!Estados!Unidos.!

Outras! metodologias! de! gestão! de! projetos! como! a! Ziel& Orientierte& Project&

Planung! –! ZOPP14 !e! a! Results& Based& Management& 9& RBM15 !! também! foram!

desenvolvidas!no!contexto!internacional!como!uma!resposta!a!especificidade!do!

setor!público.!Existem!ainda!publicações!apoiadas!pelo!PMI!que!tratam!somente!

sobre! a! gestão! de! projetos! na! administração! pública! como! a! apresentada! por!

Wirick! (2009).! E! finalmente,! o! governo! brasileiro! também! desenvolveu! a! sua!

Metodologia! de! Gerenciamento! de! Projetos! do! Sistema! de! Administração! dos!

Recursos! de! Tecnologia! da! Informação! –! MGPkSISP 16 !em! resposta! a! uma!

pesquisa,!apresentada!por!Brasil!(2011)!com!96!organizações!públicas! federais!

onde! apenas! 30%! dos! respondentes! afirmaram! que! utilizavam! alguma!

metodologia!para!gerenciar!projetos.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13!Para! OGC! (2009)! essa! organização! foi! estabelecida! com! o! propósito! de! ajudar! o!
governo! a! melhorar! o! valor! gerado! por! seus! gastos,! incluindo! a! entrega! de! projetos!
dentro!do!prazo,!custo!e!qualidade!e!entregando!os!benefícios.!Suas!ações!envolveram!o!
apoio! na! construção! de! uma! cultura! de! projetos! para! aumentar! a! capacidade! de!
mudanças!em!diversas!organizações!públicas!desde!o!governo!central!até!o!local.!!
14 !Segundo! GTZ! (1996)! é! a! metodologia! de! planejamento,! implementação,!
monitoramento!e!avaliação!de!projetos!desenvolvido!pela!Agência!Alemã!de!Cooperação!
Técnica!k!German!Agency!for!Technical!Cooperation!(GTZ).!!
15!Para! UNDP! (2009)! é! uma!metodologia! de! gestão! de! ciclo! de! vida! de! projetos! e/ou!
programas! que! integra! estratégia,! pessoas,! recursos,! processos! e! indicadores! para!
melhorar!o!processo!decisório,!transparência!e!accountability.!!!
16!O!SISP! foi!desenvolvido!pelo!Ministério!do!Planejamento,!Orçamento!e!Gestão!como!
um!conjunto!de!boas!práticas!em!gestão!de!projetos!para!organizações!públicas!segundo!
Brasil!(2011).!!Essa!metodologia!foi!baseada!na!utilizada!pelo!PMI.!!
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Como!tendência!da!gestão!de!projetos!no!setor!público,!Crawford!&!Helm!(2009)!

ainda!destacam!que!em! função!do!grande!alinhamento!desta!com!o!modelo!de!

governança,! é! esperado! que! a! mudança! do!modelo! adotado! da! NPM! para! um!

modelo! de! governança! orientado! pelo! Public! Value! Management! (PVM)! e! a!

gestão! de! redes! irá! impactar! na! mudança! de! expectativas! e! na! avaliação! dos!

projetos!no!setor!público.!Segundo!os!autores,!a!importância!atribuída!pela!NPM!

ao!valor! financeiro,! a! eficiência! e! a! eficácia! será! alterada! com!a! expectativa!de!

inclusão! de! questões! como! consulta! e! participação! social! e! flexibilidade.! O!

quadro!abaixo!sintetiza!essa!visão!dos!autores.!

! Gestão!pública!
tradicional!

Nova!gestão!
pública!(NPM)!

Gestão!do!Valor!
público!(PVM)!

Modelo!de!
governança! Procedimental! Corporativo! Redes!

Objetivos!de!
performance!

Gerenciar!
recursos!

Gerenciar!
recursos!e!
produtos!

Múltiplos!objetivos:!
produtos,!satisfação,!
impactos,!confiança!
e!legitimidade!

Metas!dos!gestores!
Responder!a!
diretrizes!
políticas!

Atingir!as!metas!
estabelecidas!

Responder!as!
preferencias!da!
sociedade,!renovar!
confiança!via!
qualidade!dos!
serviços!

Accountability&
Interno!para!
departamentos!e!
parlamento!

Interno!via!
contratos!de!
performance,!e!
algumas!vezes!
externo!para!
clientes!via!
mecanismos!de!
mercado!

Múltiplos:!
Responder!as!
demandas!da!
sociedade;!clientes!
como!usuários!do!
serviço;!pagadores!
dos!tributos;!

Participação!social!
Pequeno!
envolvimento!
social!

Aumentar!a!
participação!
social!

Capacitação!e!
envolvimento!da!
sociedade!

Quadro!4!–!Abordagens!da!gestão!pública!
Fonte:!Adaptado!de!Crawford!&!Helm!(2009)!

Contudo,!essa!premissa!de!que!projetos!bem!executados!ajudarão!a!executar!a!

estratégia! no! setor! público! foi! questionada! em! estudo! realizado! por! Young,!

Young,! Jordan!&!O’Connor! (2012)! !utilizando! como!referência!um!dos!maiores!
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cases!da!nova!gestão!pública17.!A!pesquisa!realizada!pelos!autores!demonstrou!

que!apesar!do!estado!de!Victoria!utilizar!boas!práticas!de!gestão!de!projetos!não!

foram! encontradas! evidências! de! que! os! objetivos! estratégicos! foram!

melhorados!em!qualquer!agência!a!despeito!do!grande!investimento!em!projetos!

realizados!no!período!estudado.!Essa!conclusão!contradiz!boa!parte!da!literatura!

que!afirma!que!os!projetos!servem!para! implementar!a!estratégia!e!sugere!que!

existem! lacunas! e! deficiências! nas! metodologias! de! gestão! de! projetos,!

programas,!portfólio!e!estratégia18.!A!figura!abaixo!resume!essa!visão!da!relação!

entre!a!gestão!de!projetos,!programas!e!a!geração!de!resultados.!!

!

Figura!3!–!Governança!de!projetos!
Fonte:!Livre!tradução!de!Young,!Young,!Jordan!&!O’Connor!(2012)!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17!Um! dos! casos! considerados! como! referência! na! nova! gestão! pública! no! governo!
australiano! é! o! do! estado! de! Victoria! segundo! Greeve! &! Hoove! (2007).! Segundo! os!
autores,! o! estado! tem! utilizado! novos!modelos! de! gestão,! parcerias! públicokprivadas,!
entre!outros!mecanismos!da!nova!gestão!pública!em!ampla!escala.!Corroborando!com!
esse!entendimento,!Young,!Young,!Jordan!&!O’Connor!(2012)! !destacam!que!se!alguma!
deficiência! for! encontrada!no!estado!é!provável!que!este!problema! também!esteja! em!
outras!organizações!públicas.!!!!
18!É!importante!destacar!que!o!contexto!do!período!analisado!foi!de!falhas!na!gestão!dos!
projetos! do! portfólio.! Contudo,! como! a! pesquisa! utilizou! como! parâmetro! os! gastos!
totais! nos! projetos! e! a! realização! das! metas! estratégicas! suas! conclusões! ajudam! a!
ressaltar!a!importância!da!seleção!e!da!gestão!dos!projetos.!Para!os!autores,!mesmo!que!
os! projetos! sejam! bem! sucedidos! isso! não! garantirá! que! as! metas! estratégicas! serão!
alcançadas.!!
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Em! pesquisa! desenvolvida! por! Batley! (1999)! por! 5! anos! na! Ásia,! África! e!

América! do! Sul! foi! constatado! que! as! reformas! da! NPM! implementada! nesses!

lugares!gerou,!na!melhor!das!hipóteses,!alguns!ganhos!de!eficiência!e!redução!de!

desigualdades.! Contudo,! o! autor! destaca! que! os! custos! de! transação! dessas!

reformas! radicais! e! criação! de! agências! em! muitas! vezes! superou! os! ganhos!

obtidos.! Corroborando! com! esses! conceitos,! Arnaboldi,! Azzone! e! Savoldelli!

(2004)! destacam! ainda! o! impacto! de! ajudar! na! comunicação! de! uma! imagem!

moderna!dos!governos.!Segundo!os!autores,! !mesmo!após!a! ! implementação!de!

projetos! e! ações! relacionados! com! a! NPM! as! instituições! ainda! continuam! a!

utilizar!suas!velhas!práticas!e!apresentam!as!novas!como!emergentes.!!

Sobre! essa! maturidade! da! gestão! de! projetos! em! governos,! Hobbs! &! Aubry!

(2008)!encontraram!como!características!comuns19!uma!menor!maturidade!em!

gestão! de! projetos,! mais! clientes! internos! e! uma! duração! média! dos! projetos!

maior.! Essa! menor! maturidade! em! projetos! associada! a! projetos! com! maior!

número!de!stakeholders!!e!projetos!com!maior!duração!pode!levar!a!um!cenário!

de! maior! complexidade! do! que! o! encontrado! no! setor! privado.! Corroborando!

esses! resultados,! uma! avaliação! realizada!por!Archibald!&!Prado! (2015)20!com!

76! profissionais! que! atuam! em! projetos! em! organizações! públicas! brasileiras!!

constatoukse!que!a!maturidade!média!dessas!organizações! foi!de! foi!de!2,5!em!

escala! de! 1! à! 5.! Esse! valor! é! inferior! ao! resultado! encontrada! pela! mesma!

pesquisa!realizada!com!organizações!privadas!que!foi!de!2,64.!A!maior!parte!dos!

respondentes!está!no!nível!2!de!maturidade!conforme!ilustra!o!gráfico!a!seguir.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19!A!pesquisa!teve!como!públicokalvo!organizações!públicas!americanas!e!canadenses.!
20!O! perfil! dos! respondentes! envolvem! organizações! públicas! da! administração! direta!
brasileira! com! 33! participantes! e! indireta! com! 43! respondentes! de! 13! diferentes!
segmentos.!São!organizações!de!grande!porte!com!orçamento!anual!entre!R$1!bilhão!e!
R$10bilhões.! A! grande! maioria,! 72%! dos! respondentes,! possui! um! escritório! de!
projetos.!!A!quantidade!media!de!projetos!da!carteira!é!de!20,!com!uma!duração!media!
de!19!meses!e!custo!médio!de!carteira!de!R$6!bilhões.!!
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Gráfico!1!U!Distribuição!dos!níveis!de!maturidade!
Fonte:!Archibald!&!Prado!(2015)!

Ainda! segundo! Archibald! &! Prado! (2015),! para! 68,5%! dos! respondentes! o!

gerenciamento! de! projetos! ainda! não! possibilita! trazer! os! resultados! como!

desejado.! Essa! percepção! pode! ser! confirmada! a! partir! da! análise! do! gráfico!

abaixo! que! relaciona! o! nível! de! maturidade! com! o! sucesso! em! projetos21.! ! É!

possível! verificar! que!o! índice!de! sucesso! total22!nos!projetos! variou!de!29,6%!

para!organizações!que!estão!no!nível!1!até!68,8%!para!àquelas!que!estão!no!nível!

5! de!maturidade.!Destacakse! ainda!que! o! nível! de! fracasso23!para! organizações!

que!estão!nos!níveis!3!e!4!foi!de!apenas!3,8%.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21!Tamanho!da!amostra!segundo!os!autores:!Nível!1:16!/!Nível!2:36!/!Nível!3:14!/!Nível!
4:!8!/!Nível!5:2!

22!Segundo!Archibald!&!Prado!(2015)!o!sucesso!de!um!projeto!é!definido!como!aquele!
que!atingiu!a!meta.!Ainda!segundo!os!autores!isto!geralmente!significa!que!foi!concluído!
e! produziu! os! resultados! e! benefícios! esperados! e! os! principais! envolvidos! ficaram!
plenamente! satisfeitos.! E! finalmente! esperakse! que! o! projeto! tenha! sido! encerrado!
dentro!das!exigências!previstas!para!prazo,!custo,!escopo!e!qualidade.!Já!a!definição!de!
sucesso!parcial!utilizada!pelos!autores!para!a!pesquisa!foi!que!“o!projeto!foi!concluído,"
mas$não$produziu! todos!os! resultados!e!benefícios!esperados.!Existe!uma!significativa!
insatisfação! entre! os! principais! envolvidos.! Além! disso,! provavelmente! algumas! das!
exigências!previstas!para!prazo,!custo,!escopo!e!qualidade!foram!significativamente!pior!
que!o!desejado.”!

23!A! definição! de! fracasso! utilizada! por! Archibald! &! Prado! (2015! foi! que! “existe! uma!
enorme! insatisfação! entre% os% principais% envolvidos% ou% porque% o% projeto% não% foi%
concluído!ou!porque!não$atendeu$às$expectativas$dos$principais$envolvidos$ou$porque$
algumas' das' exigências' previstas' para' prazo,' custo,' escopo' e' qualidade' ficaram' em'
patamares!absolutamente!inaceitáveis.”!
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Gráfico!2!U!Índice!de!sucesso!e!nível!de!maturidade!em!gestão!de!projetos!

Fonte:!Archibald!&!Prado!(2015)!

Outro! destaque! da! pesquisa! foi! que! quando! analisado! por! tipo! de! organização!

pública!o!nível!de!maturidade! teve!uma!grande!variação.!Para!organizações!da!

administração!direta!o!nível!médio!foi!de!2,48!enquanto!que!para!organizações!
da! administração! indireta! foi! de! 2,51.! Contudo,! apesar! do! menor! nível! de!

maturidade,! as! organizações! da! administração! direta! tiveram! um!desempenho!

um!pouco!melhor!com!um!índice!de!sucesso!total!e!parcial!de!89%!enquanto!as!

da!administração!indireta!86,2%.!!

!

Gráfico!3!–!Tipo!de!organização!e!sucesso!

Fonte:!Archibald!&!Prado!(2015)!

Esses!resultados!positivos!são!contrastados!com!os! índices!de!atraso!e!estouro!

de!custos!de!projetos!encontrados!pela!pesquisa.!Os!resultados!foram!de!38%!e!
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31%! respectivamente! e! demonstram! as! dificuldades! que! as! organizações!
públicas! enfrentam! para! conseguir! implementar! seus! projetos.! ! Outro! fato!
relevante!é!que!as!organizações!da!administração!direta24!apresentam!um!atraso!
médio!de!43%!de!projetos,!as!da!indireta!tem!um!desempenho!ruim,!mais!ainda!
superior,!de!atraso!médio!de!33%.!Já!o!estouro!de!custos!médio!foi!de!27%!nas!
organizações!da!administração!direta!e!34%!na!indireta.!!

Analisando!outro!aspecto!da!maturidade!de!projetos!no!setor!público,!Hobbs!&!
Aubry!(2008),!pesquisaram!sobre!das!diferenças!da!implementação!de!PMO’s!em!
organizações! públicas! quando! comparada! com! as! privadas! não! encontrou!
nenhum!aspecto!significativo.!!O!único!aspecto!relevante!foi!que!no!setor!privado!
cerca!de!71%!dos!PMOs!tem!métricas!de!valoração!financeira!por!seus!serviços!
enquanto!que!no!setor!público!apenas!19%!tem!essa!característica.!!

A! respeito! desses! problemas! e! principais! obstáculos! que! podem! impactar! no!
desempenho!dos!projetos!no!setor!público!Wirick!(2009)!destaca!como!os!mais!
relevantes:!

• Falhas!em!identificar!as!necessidades!dos!clientes!ou!usuários!
• Criam!prazos!otimistas!que!falham!em!considerar!o!impacto!do!atraso!de!

entregas!
• Dedicam!pouco!tempo!ao!planejamento!
• Não!identificam!e!analisam!riscos!corretamente!
• Não!aplicam!boas!práticas!de!gestão!de!projetos!
• Não!possuem!um!gerente!de!projetos!qualificado!e!com!experiência!
• Falham!em!envolver!os!stakholders!
• Deixam!de!utilizar!as!lições!aprendidas!de!projetos!anteriores!
• Utilizam! fornecedores! com!baixo! desempenho! escolhidos! por! processos!

de!compra!baseados!no!menor!preço!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24!A!amostra!pesquisa!utilizada!por!Archibald!&!Prado!(2015)!!foi!de!33!organizações!da!
administração!direta!e!43!da!indireta.!
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Já!para!UNDP!(2009)!as!quatro!principais!fraquezas!de!projetos!no!setor!público!

envolvem!aspectos!relacionados!com!o!planejamento!do!projeto,!o!envolvimento!

dos!stakeholders,!a!comunicação!e!o!monitoramento!e!avaliação.!O!primeiro!está!

relacionado! com! a! clareza! na! definição! dos! objetivos! e! escopo! do! projeto.! O!

segundo! com! o! aumento! no! envolvimento! dos! usuários,! clientes! e! demais!

stakeholders! do! projeto.! Já! o! terceiro! envolve! a! comunicação! contínua! e!

alinhamento! de! expectativas,! responsabilidade! e! clareza! sobre! o! progresso! e!

performance! do! projeto.! E! o! último! envolve! rigor! no! monitoramento! com!

objetivo!de! identificar!problemas! sempre!que!estes! surgirem!de! forma! reduzir!

custos!de!atrasos.!

É!importante!destacar!que!essa!preocupação!com!prazo!e!orçamento!métricas!é!

geralmente! encontrada! em! projetos! no! setor! privado.! Para! Baldri! (1998)! os!

critérios! de! sucesso! de! um! projeto! no! setor! público! são! variados! e! as! vezes!

relacionados! com! a! perspectiva! de! um! stakeholder! particular,! são! de! natureza!

qualitativa!e!não!financeiros.!Esse!conceito!ampliado!do!que!é!sucesso!também!é!

defendido! pela! IPMA(2012)! que! define! o! sucesso! de! um! projeto! como! a!

apreciação! pelas! varias! partes! interessadas! dos! resultados! do! projeto.! Esta!

definição!apresenta!um!desafio!maior!do!que!produzir!as!entregas!do!projeto!no!

prazo! e! custo," o" que" é" só́! uma! parte! do! sucesso.! Corroborando! com! esse!
pensamento,!Levy!&!Pauzner!(2013),!destacam!que!os!projetos!do!setor!público!

geram! tanto! benefícios! financeiros! quanto! sociais! e! por! isso! não! podem! ser!

avaliados!por!apenas!alguns!desses!temas.!!

Complementando! essa! abordagem,! Ika! (2015)! destaca! que! além! de! critérios!

como! a! relevância! do! projeto! para! as! prioridades! de! seu! públicokalvo,! a!

efetividade!do! atendimento!dos! objetivos,! a! eficiência!da! adequação!do!uso!de!

recursos,! deveriam! também! ser! observados! critérios! como! os! impactos! do!

projeto,! de! forma! direta! ou! indireta! e! de! forma! intencional! ou! não,! e! de!

sustentabilidade! ao! longo! do! tempo! dos! resultados.! E! finalmente,! Crawford! &!

Helm!(2009),!validando!os!argumentos,!destacam!que!os!critérios!desempenho!

dos! projetos! no! setor! público! não! estão! restritos! a! questões! como! tempo! e!
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custos,!mas!também!envolvem!entrega!de!serviços,!entrega!de!valor!e!satisfação!

dos!clientes!e!usuários.!!

Com!objetivo!de!encontrar!uma!resposta!para!esse!desafio,!o!governo!brasileiro!

estruturou!um!guia!de!mensuração!do!desempenho!no!setor!público!dentro!do!

contexto! do! Gespública25.! Essa! metodologia! apresentada! por! Brasil! (2010),!

Palvarini!(2011)!e!Martins!e!Mota!(2011)!foi!denominada!6Es!do!Desempenho!e!

pode! ser! utilizada! no! âmbito! de! projetos,! programas! e! políticas! públicas.! Para!

Palvarini! (2010)! o" desempenho" pode" ser" compreendido" como" esforços"
empreendidos* na* direção* de* resultados* a* serem* alcançados! e! por! isso! essa!
abordagem!apresenta!um!conjunto!de!dimensões!para!essa!medição!dentro!das!

perspectivas! tanto! de! esforço! quanto! de! resultado.! Na! primeira! temos! as!

dimensões! de! economicidade,! excelência! e! execução.! Já! na! segunda! temos! as!

dimensões! de! eficiência,! eficácia! e! efetividade 26 .! Dessa! forma,! esse! guia!

corrobora! essa! visão!multidimensional!necessária!para! a!definição!de!modelos!

de! mensuração! no! setor! público.! Contudo,! mesmo! com! uma! metodologia!

adequada,! Pacheco! (2009)27!lembra! que! existe! um! processo! de! gaming! na!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25 !Programa! de! modernização! da! gestão! pública! liderado! pelo! Ministério! do!
Planejamento,!Orçamento!e!Gestão.!!
26!Como!esses!conceitos!são!definidos!de!diferentes!formas!pela!literatura!é!importante!
definir!o!entendimento!de!Brasil!(2010),!Palvarini!(2010)!e!Martins!e!Mota!(2011).!Para!
eles,! a! efetividade( são( os( impactos( gerados( pelos( produtos/serviços,( processos( ou(
projetos.! Já! a! eficácia!é"a"quantidade"e"qualidade"de"produtos"e" serviços" entregues"ao"
usuário.( Por( sua( vez! a! eficiência! é" a" relação" entre" os" produtos/serviços" gerados"
(outputs)%com%os%insumos%empregados.%Na%execução%temos%a%realização%dos%processos,%
projetos( e( planos( de( ação( conforme( estabelecidos." A" excelência" é" a" conformidade" a"
critérios(e(padrões(de!qualidade/excelência-para-a-realização-dos-processos,-atividades!
e!projetos.!E!a!economicidade)está)alinhada)ao)conceito)de)obtenção)e)uso)de)recursos)
com$o$menor$ônus$possível,$dentro$dos$requisitos$e$da$quantidade$exigidas$pelo$input.!
27!Pacheco!(2009)!apresenta!a!partir!da!visão!de!Bouckaert!e!Balk!(1991)!as!doenças!da!
mensuração!no!setor!público:!a"“doença"do"Dr."Pangloss”"ou"a"insistência"em"não"medir"
algo% por% acreditar% que% aquilo% não% existe;% “doença% da% impossibilidade”,% que% alega% ser%
impossível* medir;* “hipocondria”,* que* considera* que* no* setor* público" não" se" deve"
vangloriar)de)algo)que)tenha)resultados)positivos.)As)doenças)relativas)à)percepção)dos)
números(e(volumes(abrangem(a(“doença(do(côncavo(/(convexo”,(que( leva(à(percepção(
aumentada(ou(diminuída(do(que(está(sendo(medido;(“hipertrofia"/"atrofia”,"na"qual"o"ato"
de#medir#estimula#a#produção#desnecessária#de#mais#output#ou#sua#redução#indesejada;#
e"a"“doença"de"Mandelbrot”,"que"ignora"o"fato"de"que"o"resultado"da"medida"depende"de"
como! se! mede.! Quanto' às' medidas' propriamente,' os' autores' elencam' as' seguintes'
“doenças”:+ “poluição”,+ ou+ o+ fato+ de+ misturar+ diferentes+ + elementos+ daquilo+ que+ está+
sendo& medido;& “inflação”,& ou& o& uso& desnecessário& de& grande& número& de& medidas;&
“doença(dos(iluminados(ou(topkdown”,!pela!qual!os!dirigentes$decidem$sozinhos$o$que$e$
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definição!do!modelo!de!mensuração!do!setor!público!e!cita!as!inúmeras!doenças!

que!podem!ser!encontradas.!!

Ao! relatar! uma! experiência! brasileira! de! mesuração! do! desempenho! do! setor!

público! Castro,! Simões,! Proença! e! Knopp! (2011)! apresentam! alguns! desafios!

encontrados! como:! a)! indisponibilidade! de! dados;! b)! defasagem! de! dados!

gerando!uma$incompatibilidade$temporal$entre$o$ano$em$que$se$está$avaliando$e$
o! resultado! parametrizado! por! indicadores;! c)! dados% ambíguos% de! fontes$
múltiplas) e) inconsistentes;! e! d)! dificuldades* de* inferências* causais.! De! forma!
complementar,! Thiel! &! Leeuw! (2002)! definem! o! paradoxo! da! performance! no!

setor!público!como!a!fraca!correlação!entre!os!indicadores!e!a!performance!em!

função!da!perda!da!capacidade!de!mensuração!do!indicador!ao!longo!do!tempo28.!!

Parte! da! explicação! dos! problemas! na! implementação! dos! projetos! é!

apresentado!por!Wirick! (2009)! em! função!do! esforço! adicional! necessário! dos!

gestores!do!projeto!para!garantir!que!nenhuma!restrição!legal!seja!violada.!Essa!

preocupação! devekse,! segundo! o! autor,! em! função! da! severidade! das! punições!

impostas! ao! setor! público! que! faz! com! que! os! servidores! tenham! aversão! ao!

risco,! e! até! mesmo! escolhendo! a! conformidade! legal! ao! cumprimento! dos!

objetivos! do! projeto.! ! Corroborando! com! essa! visão,! Crawford!&!Helm! (2009)!

apontam! que! a! gestão! de! projetos! pode! ajudar! fornecendo! às! organizações! a!

documentação! e! processos! necessários! do! uso! dos! recursos! públicos! para!

satisfazer!os!auditores.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
como$medir$e$impõem$o$conjunto$à$organização$sem$suficiente$comunicação,$levando$à$
desmotivação, dos, funcionários;, “doença, do, curto, prazo”;, “miragem”,, quando, se,mede,
algo! diferente! do! que! se! considera! estar! medindo;! e! a" “doença" de" desvio" de"
comportamento”+ (shifting+ disease),+ causada+ por+ medidas+ que+ não+ contemplam+ a+
finalidade(da(organização(e(acabam(provocando(comportamento(adverso((...).!
28!Thiel! &! Leeuw! (2002)! apresentam! o! exemplo! da! polícia! holandesa! que! teve! seus!
indicadores!de!criminalidade!piorando!ao!longo!do!tempo.!Contudo,!no!mesmo!período!
foram!resolvidos!diversos!crimines!e!gangues!foram!capturadas,!presas!e!julgadas!k!que!
deveria! indicar! uma! melhoria! do! desempenho.! Entretanto,! como! muitas! gangues! e!
grupos! criminosos! foram! presos! o! indicador! perdeu! a! sensibilidade! pois! reduziu! o!
número!de!crimes!que!poderiam!ser!combatidos!com!a!mesma!investigação.!!!!
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Em!função!de!todas!essas!limitações!Wirick!(2009)!definiu!como!fatores!críticos!

para!o!sucesso!de!um!projeto!no!setor!público:!

• Uma!metodologia!de!gestão!de!projetos!customizada!para!a!organização!!

• Diálogo!continuo!com!stakeholders!

• Suporte!à!gestão!de!projetos!

• Um!processo!detalhado!para!identificação!de!usuários!e!levantamento!de!

requisitos!!

• Gerentes!de!projetos!com!hard&e&soft&skills!

De! forma!complementar!a!esse!entendimento!de!Wirick(2009)!que!os!gerentes!

de!projetos!no!setor!público!devem!possuir!hard&e&soft&skills!específicas,!Jalocha,!

Kraneb! e! Ekambaram! (2014)! definem! que! é! necessário! desenvolver!

competências! para! os! gerentes! de! projeto! no! setor! público! levando! em!

consideração!a!especificidade!da!administração!pública,!seu!estilo!de!gestão!e!da!

gestão!de!projetos!nesse!contexto.!Essas!competências!foram!organizadas!em!3!

grupos:! a)! competências! de! contexto;! b)! competências! comportamentais;! c)!!

competências! técnicas.! Segundo! os! autores! o! gerente! de! projetos! no! setor!

público!deveria!ter!um!plano!de!desenvolvimento!contemplando!esses!grupos.!O!

quadro!abaixo!apresenta!as!principais!competências!de!cada!grupo.!
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Competências-de-contexto- Competências-comportamentais- Competências-técnicas-
• Orientação! para! implementação!

de!projeto,!programa!e!portfólio;!

• Análise!e!gestão!de!stakeholder;!
• Habilidade! para! analisar! apoio!

político!e!de!oposição;!

• Colaboração! com! uma! variedade!

de! indivíduos! e! grupos! dentro! e!

fora!do!escritório;!

• Execução! de! políticas! dadas! pelos!

políticos;!

• Compreensão!do! ambiente! legal! e!

cultural;!

• Exercício! de! poder,! autoridade! e!

influencia! adequados! aos!

objetivos;!

• Manter! atualizado! sobre! leis,!

regulações!e!tendências!políticas;!

• Foco! em! parceria! com! múltiplos!

stakeholders! para! superar!

barreiras;!

• Alto! padrão! de! honestidade! e!

integridade;!

• Promoção! de! práticas! éticas! em!

todas!as!ações!organizacionais;!

• Transparência;!

• Motivação! para! servir! o! público;!

Habilidade! para! tomar! decisões! e!

direcionar! o! projeto! para! seus!

objetivos! mesmo! sob! a! pressão! de!

diferentes!stakeholders;!
• Engajamento!e!motivação;!

• Controle!pessoal;!

• Assertividade:! habilidade! para!

tomar!decisões!e!executáOlas;!

• Abertura;!

• Criatividade;!

• Orientação!para!resultados;!

• Eficiência;!

• Negociação;!

• Conflito!e!crise;!

• Ética;!

• Partes!interessadas;!

• Requisitos!e!objetivos!do!projeto;!

• Risco!e!oportunidade;!

• Trabalho!em!equipe!e!comunicação;!

• Organização! e! Estrutura! de!

projetos;!

• Escopo,!Qualidade!e!entregáveis;!

• Tempo!e!fases!do!projeto;!

• Recursos,!Compras!e!contratos;!

• Controles!e!relatórios;!

• Informação!e!documentação;!

• Trabalhar!sob!pressão;!

• Fazer! a! priorização! no! tempo!

adequado;!

• Competência!em!gestão!pública;!

• Aplicar!as!políticas!institucionais;!

• Aprendizado!a!partir!da!experiência!

de!outras!organizações;!

• Gestão! financeira! incluindo! a!

entender!o!processo!orçamentário;!

• Tomar! decisão! levando! em!

consideração!todos!os!fatores;!!

Quadro-5-–-Competências-do-gerente-de-projetos-no-setor-público-
Fonte:-Elaborado-pelo-autor-a-partir-de-Jalocha,-Kraneb-e-Ekambaram-(2014)
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Um!dos!fatores!mais!presentes!na!literatura!sobre!a!gestão!de!projetos!no!setor!

público! envolve! justamente! a! gestão! de! stakeholders+ apresentada! por!

Wirick(2009).! Quanto! a! diversidade! de! stakeholders! e! de! como! esse! fator!

impacta!na!gestão!de!projetos,!Arnaboldi,!Azzone!e!Savoldelli!(2004),!chamam!a!

atenção!que!a!natureza!política!das! instituições!públicas!gera!a!necessidade!de!

envolver! por! um! lado! membros! eleitos! e! por! outro! stakeholder! que!

aparentemente!não!tem!relação!com!o!projeto.!Por!isso,!os!autores!destacam!que!

qualquer! mudança! no! setor! público! envolve! uma! revisão! de! uma! rede! de!

relações! que! poderá! criar! possíveis! tensões! e! concluem! dizendo! que! como!

consequência!é!fundamental!envolver!todos!os!stakeholders.!Contudo!os!autores!

ainda! fazem!a!ressalva!que!mesmo!envolvendo! todos!os!sktaheolders!pode!não!

ser! ainda! suficiente! uma! vez! que! eles! podem! ter! diferentes! interesses! e! a!

negociação! das! metas! pode! não! ter! fim.! Complementando! essa! abordagem,!

Baldri!(1998)!menciona!que!a!execução!de!projetos!no!setor!público!podem!estar!!

condicionados! a! uma! outra! organização! que! não! é! o! patrocinador! direto! do!

projeto!ou!um!stakeholder!do!projeto!que!tem!poder!de!veto.!Esse!entendimento!

é! também! de! Wirick! (2009)! que! destaca! que! os! projetos! no! setor! público!

precisam!considerar!outros!projetos!e!programas!do!governo!e!por!isso!incluem!

mais!stakeholders+dentro!o!seu!modelo!de!gestão.!

Já! quanto! aos! critérios! de! seleção! de! projetos! no! setor! público! levam! em!

consideração!mais!variáveis!do!que!somente!os!aspectos!financeiros!geralmente!

utilizadas! no! privado.! Levy! &! Pazuner! (2013)! ! destacam! que! as! decisões! de!

seleção!de!projetos!deveriam!levar!em!consideração!tanto!resultados!financeiros!

quanto! sociais 29 !em! uma! análise! custo! x! benefício.! Segundo! os! autores,!

considerar! apenas! aspectos! sociais! pode! levar! a! decisões! de! financiar! projetos!

com! grande! impacto! social! mas! com! baixo! retorno! financeiro! que! poderá!

comprometer!a!capacidade!de!pagamento,!aumento!do!endividamento,! impacto!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29!Levy!&!Pazuner!(2013)!utilizam!o!exemplo!do!pedágio!de!uma!rodovia!como!forma!de!
demonstrar!o!tradeoff!entre!benefícios!financeiros!e!sociais.!Estabelecer!tarifas!elevadas!
irá!contribuir!com!o!financiamento!dos!recursos!do!projeto!e!de!sua!viabilidade,!mas!por!
outro!lado,!irá!impactar!em!questões!sociais!como!o!congestionamento!de!vias!paralelas.!
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no!rating! de! crédito!e! consequentemente!os! custos!de! financiamento!de!novos!

projetos.!!

Quando! analisamos! os! aspectos! financeiros! de! um! projeto! encontramos!

especificidades!no!setor!público!que!também!tornam!o!gerenciamento!do!projeto!

mais!complexo.!No!setor!público!existem!diversos!projetos!que!são!financiados!

por! organismos! internacionais! e! multilaterais.! Esse! tipo! de! financiamento!

apresenta!características!diferentes!daqueles!encontrados!no!setor!privado!onde!

a!instituição!se!limita!a!conceder!o!crédito!e!cobrar!o!seu!recebimento.!No!setor!

público!essas!organizações!exercem! influência!direta! sobre!a!maneira! como!os!

projetos!são!desenhados,!monitorados!e!coordenados.!Estudo!realizado!por!Ika!

(2015)! em! mais! de! 178! projetos! públicos! financiados! pelo! Banco! Mundial!

identificou!que!esse!tipo!de!relação!tem!influência!direta!no!sucesso!da!gestão!do!

projeto,!mas!que!não! tem! influência!no! impacto!do!projeto.!O!autor! identificou!

ainda! que! 40%! dos! projetos! do! Banco!Mundial! podem! ser! classificados! como!

fracasso!e!que!como!principais!fatores!temos!a!falha!na!gestão!de!stakeholders,!o!

atraso!entre!a!identificação!do!projeto!e!o!seu!início,!atrasos!na!implementação!e!

estouro!de!custos.!!

Outro!aspecto!a!ser!analisado!é!a!gestão!de!riscos!no!setor!público.!Para!Arita,!

Simth!e!Bauer!(2009),!em!pesquisa!realizada!com!mais!de!cinco!estudos!de!casos!

de!organizações!públicas!inglesas,!!os!principais!riscos!associados!a!projetos!em!

governos! são! os! riscos! políticos,! de! mudanças! em! políticas,! da! gestão! das!

expectativas! de! diversas! partes! interessadas! e! das! políticas! de! aquisição.!

Complementando! essa! abordagem,! Crawford! &! Helm! (2009),! destacam! que!

existe! uma! aversão! a! riscos! no! setor! público! em! função! do! zelo! pelo! uso! do!

recurso! público! e! como! consequência! são! assumidos! poucos! riscos! pelos!

gestores.!Segundo!os!autores!existe!um!grande!receio!por!parte!dos!governos!do!

risco! de! exposição! em! mídia! que! possa! gerar! problemas! para! os! políticos! e!

parlamento.!

E! finalmente,! outro! fator! destacado! quando! analisada! a! por! Abbasi! &! Alc

Mharmah!(2000)!é!a!questão!cultural.!Ao!analisar!a!implementação!da!gestão!de!
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projetos! no! setor! público30,! os! autores! destacam! que! esta! deve! considerar!

aspectos! culturais! e! características! da! sociedade! como! sistema! econômico,!

administrativo!e!político.!!

Por! todos! esses! elementos! apresentados,! Wirick! (2009)! apresenta! que! os!

projetos! desenvolvidos! no! setor! público! são! mais! difíceis! do! que! no! setor!

privado!pois:!

• Operam!em!um!ambiente!com!conflito!de!metas!

• Envolvem!uma!grande!diversidade!de!stakeholders!

• Operam!sob!a!supervisão!da!mídia!

• Possuem!baixa!tolerância!para!falhas!

• Precisam! apresentar! bom! desempenho! dentro! de! regras! que! impõe!

limitações!que!podem!gerar!atrasos!e!consumo!de!recursos!

• Requerem!cooperação!com!outras!organizações!

!

Podecse!inferir,!a!partir!da!análise!desses!autores,!que!nem!todas!as!ferramentas!

de!gestão!de!projetos!precisam!sofrer!modificações,!ou!pelo!menos!apresentam!

diferentes! escalas! de! adaptação,! quando! são! originadas! no! setor! privado! e!

aplicadas! no! setor! público.! O! quadro! abaixo! sintetiza! essas! principais! visões! e!

autores.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

30!Estudo!conduzido!pelos!autores!na!Jordânia.!
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!

Impacto(no(projeto( Descrição( Autores(

Ambiente!do!projeto! Interferência!política!no!projeto;!
Ambiente!não!favorável!a!orientação!para!resultados;!
Mudanças!na!política!de!governo;!

Jalocha,!Kraneb!e!
Ekambaram!(2014);!
Abbasi!&!AlKMharmah!
(2000);!Aritua,!Simth!e!
Bauer!(2009)!

Competências!do!
gerente!de!projetos!

O!gerente!de!projetos,!no!setor!público,!precisa!desenvolver!competências!
específicas,!em!especial!quanto!a!gestão!de!equipes!e!stakeholders!

Jalocha,!Kraneb!e!
Ekambaram!(2014);!
!

Critérios!para!
seleção!de!projetos!

Alinhamento!com!políticas!nacionais;!
Fatores!relacionados!com!benefícios!para!a!população!e!impacto!do!projeto;!
Alinhados!com!as!prioridades!do!público!beneficiário;!
Critérios!de!valuation!que!considere!benefícios!sociais!na!análise!custo!x!
benefício;!
Dificuldade!de!mensurar!benefícios!sociais!e!seu!impacto!na!priorização;!

Puthamont!&!
Charoenngam!(2006);!
Ika(2015);!Levy!&!Pauzner!
(2013);!Wirick!(2009)!

Critérios!de!sucesso!
de!projeto!

Os!critérios!de!sucesso!de!um!projeto!são!variados,!as!vezes!relacionados!com!a!
perspectiva!de!um!stakeholder!particular.!
Geram!benefícios!financeiros!e!sociais;!!
Devem!envolver!o!impacto!e!a!sustentabilidade!dos!resultados;!

Baldri!(1998);!Ika!(2015);!
Levy!&!Pauzner!(2013)!
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Impacto(no(projeto( Descrição( Autores(

Stakeholders! O!setor!público!apresenta!uma!maior!quantidade!e!variedade!de!stakeholders! Jalocha,!Kraneb!e!
Ekambaramc(2014);Arnab
oldi,!Azzone!e!Savoldelli!
(2004);Baldri!(1998;!
Aritua,!Simth!e!Bauer!
(2009);!Ika!(2015);!

Escopo! A!complexidade!e!fragmentação!das!metas!dificulta!a!definição!do!escopo;!
A!diversidade!de!stakeholders!torna!a!definição!de!escopo!mais!complexa;!!

Wirick!(2009)!

Tempo! Limite!de!tempo!para!uso!do!recurso!(!ano!fiscal!);!

Limites!legais!de!prazo!para!execução;!
Prazo!limitado!do!mandato!político;!

Wirick!(2009)!

Custos! A!fonte!de!financiamento!recursos!financeiros!de!projetos!no!setor!público!pode!
exercer!influência!sobre!aspectos!da!gestão!do!projeto;!

Limites!de!custos!podem!impactar!valores!de!salários!e!tipos!de!produtos!que!
podem!ser!comprados;!
Dificuldade!de!mensurar!custo!total!de!um!projeto!público;!

Nem!todos!os!custos!estão!sob!controle!da!equipe!do!projeto;!

Ika!(2015);!Wirick!(2009)!
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Impacto(no(projeto( Descrição( Autores(

Gestão!de!equipes! Dificuldade!de!alinhar!performance!com!recompensas;!
Sistema!de!remuneração!baseado!em!tempo!de!serviço;!
Dificuldade!de!selecionar!a!equipe!de!projeto!baseado!na!sua!expertise;!

David!Wirick!(2009)!apud!
Jalocha,!Kraneb!e!
Ekambaram!(2014);!
Wirick!(2009)!

Comunicação! A!grande!variedade!de!stakeholders!impacta!na!diversidade!de!canais!e!estilos!
de!comunicação!

Wirick!(2009)!

Qualidade! Baixa!tolerância!a!falhas!pelos!stakeholders!
Compra!de!insumo!ao!menor!custo!pode!comprometer!qualidade!

Wirick!(2009)!

Gestão!de!risco! Os!impactos!de!riscos!vão!além!de!questões!financeiras!como!o!impacto!no!
desempenho!operacional,!da!insatisfação!dos!usuários,!da!política!de!governo,!da!
diversidade!de!stakeholders!e!dos!múltiplos!métodos!de!compras;!
Existência!de!mais!riscos!do!que!no!setor!privado!como!cortes!no!orçamento,!
oposição,!;!

Baldri!(1998);!Arita,!Simth!
e!Bauer!(2009);!Wirick!
(2009)!

Aquisições! Existe!uma!grande!variedade!de!métodos!de!aquisição,!algumas!vezes!
envolvendo!contratos!comerciais!e!outros!provimento!de!recursos!financeiros!
para!fomento.!
Compra!pelo!método!da!menor!compra!é!um!dos!mais!utilizados;!

Baldri!(1998);!Aritua,!
Simth!e!Bauer!(2009);!
Wirick!(2009)!

Quadro(6(Características(dos(projetos(no(setor(público(
Fonte:(Elaborado(pelo(autor(a(partir(do(referencial(teórico(
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3. METODOLOGIA,
!

Esse!capítulo!descreverá!a!metodologia!utilizada!nesse!projeto!envolvendo!o!tipo!

de! pesquisa,! a! amostragem! e! seleção! dos! entrevistados,! o!método! de! coleta! e!

tratamento!dos!dados!e!a!fundamentação!teórica!para!a!construção!do!roteiro!de!

entrevista.!

3.1 Tipo,de,pesquisa,

Esse!projeto!utilizou!como!método!de!investigação!a!pesquisa!qualitativa!pois!é!o!

mais! adequado! para! compreender! as! interações! entre! o! fenômeno! estuado,! a!

implementação!da!gestão!de!projetos,!e!seu!contexto!envolvendo!o!setor!público.!

Os! pesquisadores! que! utilizam! os!métodos! qualitativos! buscam! explicar! o! por!
quê$ das$ coisas,$ exprimindo$ o$ que$ convém! ser! feito,! mas! não! quantificam! os!
valores!e!as!trocas!simbólicas!nem$se$submetem$à$prova$de$fatos,$pois$os$dados$
analisados! são! nãoEmétricos) e! se! valem! de! diferentes! abordagens! (Gerhard! &!
Silveira,! 2009).! Para! os! autores,! a! pesquisa! qualitativa! preocupaEse,! portanto,!

com! aspectos! da! realidade! que! não! podem! ser! quantificados,! centrandoEse! na!

compreensão!e!explicação!da!dinâmica!das!relações!sociais.!!

De!forma!similar,!Cooper!&!Schindler!(2014)!destacam!que!se!um!gestor!precisa!

saber!apenas!oque!aconteceu,!ou!com!qual!frequência!as!coisas!aconteceram,!as!

metodologias!de!pesquisa!quantitativa!são!mais!adequadas.!Mas!para!entender!

os! diferentes! significados! das! experiências! são! necessárias! técnicas! de!

investigação! com! maior! profundidade! para! entender! as! diferentes!

interpretações,! entendimentos! e! motivações31 .! Por! esse! motivo,! o! método!

escolhido!para!esse!projeto!foi!o!de!pesquisa!qualitativa.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31!Para! Cooper!&! Schindler! (2014),! a! pesquisa! qualitativa! ainda! responde! por! apenas!
20%! das! pesquisas! em! administração! mas! existe! uma! tendência! de! mudança! e!
crescimento.!
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Esse! pesquisa! pode! ser! classificada! também,! quanto! aos! fins,! como! uma!

metodologia! descritiva,! que! é! definida! por! Vergara! (2009)! como! aquela! que!

“expõe% as% características% de% determinada% população! ou! de! determinado!
fenômeno.! Pode! também! estabelecer! correlações! entre! variáveis! e! definir! sua!

natureza”.! Esse! método! foi! escolhido! como! mais! adequado! aos! objetivos! do!

projeto!uma!vez!que!permite!identificar!como!o!contexto!do!setor!público!e!suas!

singularidades,! quando! comparado! ao! da! administração! privada,! influencia! a!

implementação!da!gestão!de!projetos.!!

Já! quanto! aos! meios! utilizou! a! pesquisa! de! campo! com! especialistas! que!

detenham! experiência! relevante 32 !com! gestão! de! projetos! no! contexto! da!

administração!pública!ou!privada.!A!revisão!de! literatura!ajudou!a! identificar!o!

estado!da! arte! sobre! a! gestão!de!projetos,! especificidades!do! setor! público! em!

relação!ao!privado,!gestão!de!projetos!no!setor!público!e!também!como!subsídio!

para!construção!do!roteiro!de!entrevista!estruturada.!!

Já!a!pesquisa!de!campo!permitiu!levantar!a!opinião!de!especialistas,!que!devido!a!

sua! experiência! e! formação,! possuem! grande! conhecimento! sobre! o! tema.! É!

importante! destacar! uma! ressalva!metodológica! pontada! por! Hendrick! (2010)!

sobre!o!uso!de!pesquisas! sobre! ferramentas!gerenciais! é!que!estas!geralmente!

apresentam!uma!resposta!preferida.!Na!maioria!dos!casos,!é!preferível!dizer!que!

tem!implementado!ferramentas!gerenciais!em!alto!nível!!como!forma!de!reflexo!

de!um!bom!governo.!

3.2 Seleção,dos,entrevistados,,

Os! especialistas! que! foram! entrevistados! são! profissionais! com! reconhecida!

experiência! com! gestão! de! projetos! em! organizações! privadas! e! públicas,! com!

destaque! para! essa! última.! O! perfil! desses! especialistas! é! formado! por!

profissionais! com! tempo! médio! de! experiência! superior! a! 20! anos! e! que!

ocuparam! posição! de! liderança! relacionada! com! gestão! de! projetos! em!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32!A!experiência!relevante!envolve!a!ocupação!de!cargos!de! liderança!no!setor!público!
ou!privado!como!forma!de!que!o!especialista!ter!vivenciado!o!contexto!apresentado!pelo!
referencial!teórico.!
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organização! públicas,! privada! ou! empresa! de! consultoria.! ! DestacaEse! ainda! a!

participação!de!profissionais!que!atuam!ou!já!atuaram!em!escritórios!de!projetos!

e! que! por! essa! atividades! tiveram! uma! oportunidade!maior! de! trabalhar! com!

uma!visão!mais!ampla!sobre!essa!prática.!!

Outra!característica!relevante!da!seleção!dos!atores!entrevistados!é!a!existência!

de!alguns!ocupantes!de!posição!de!primeiro!escalão!em!governos!ou!empresas!

privadas! que! permitirá! também! uma! visão! mais! estratégica! sobre! como! as!

especificidades!do!setor!público! influenciam!na! implementação!dos!projetos.!E,!

por! fim,! participam!da!pesquisa! alguns! professores! e! profissionais! certificados!

PMP33!que!representam!profissionais!que!também!detém!conhecimento!teórico!

sobre! o! tema.! O! número! de! entrevistados! está! ainda! dentro! dos! parâmetros!

definidos!por!ThiryECherques!(2009)!que!sugere!que$não$deve$se$realizar$menos$
do#que#seis#e#de#não#se#estender#além#do#limite#de#12#o#número#de#observações!
para!casos!de!saturação.!

Para! este! autor,! o! tamanho! da! amostra,! e! consequentemente! o! número! de!

entrevistas,!nos!casos!de!saturação,!obedece&a&critérios&ex#post,"ou"seja,"é"função"
das! respostas!obtidas.! Sendo%assim,%não%existem% instrumentos%matemáticos%ou%
lógicos( de( delimitação( prévia( do( ponto( de( saturação( e,( por( consequência,( do(
número'de'observações'requerido.!A!seleção!dos!especialistas!utilizou!a!seleção!
intencional! ou! por! julgamento,! que! é! definida! ThiryECherques! (2009),! como!

aquela! onde!os# sujeitos# são# selecionados# por# representarem# as# características#
relevantes)da)população.!Também!foram!utilizados!a!amostra!por!conveniência,!
em!função!da!disponibilidade,!e!snowball!que!é!definida!por!Cooper!&!Schindler!

(2014)!como!àquela!onde!os!participantes! indicaram!outros!entrevistados!com!

perfil! similar.! A! tabela! a! seguir! apresenta! a! relação! com! os! especialistas!

indicando!perfil,!tempo!de!experiência!e!cargos!ocupados.!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33!A!certificação!PMP!é!conferida!pelo!PMI!para!profissionais!que!atendem!a!rigorosos!
critérios!de!experiência!e!de!domínio!da!metodologia!de!gestão!de!projetos!do!PMBOK.!
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!

Especialista* Sexo* Perfil*da*organização*que*já*atuou* Experiência*
em*anos*

Cargos*ocupados*

1! M!
• Administração!Direta!e!indireta!do!

Governo!Federal!
• Consultor!de!organizações!públicas!e!

organismos!internacionais!

25!

• Secretário!de!Estado!!
• Diretor!de!organização!pública!
• Professor!
• Consultor!!

2! M!
• Administração!Direta!e!indireta!do!

Governo!Federal!
• Consultor!de!organizações!públicas!e!

organismos!internacionais!

35!
• Diretor!!
• Professor!
• Consultor!!

3! M!
• Administração!privada!
• Empresa!de!economia!mista!
• Administração!pública!direta!
• Empresa!de!consultoria!

25!
• Líder!do!escritório!de!projetos!
• Consultor!
• Professor!

4! M!

• Administração!privada!
• Administração!direta!e!indireta!de!

Governo!estadual!
• Consultor!de!organizações!públicas,!

privadas!e!organismos!internacionais!

15! • Líder!do!Escritório!de!Projetos!!
• Professor!!

5! F! • Administração!Direta!do!Governo!Federal! 30! • Líder!do!Escritório!de!Projetos!e!
Processos!
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Especialista* Sexo* Perfil*da*organização*que*já*atuou* Experiência*
em*anos*

Cargos*ocupados*

6! F!
• Administração!Direta!do!Governo!Federal!
• Consultora!de!organizações!públicas!e!

organismos!internacionais!
30!

• Gerente!de!projetos!
• Professora!!
• Consultora!

7! M!
• Administração!direta!e!indireta!do!

Governo!Federal!
• Consultor!de!organizações!públicas!e!

organismos!internacionais!

30!
• Gerente!de!projetos!
• Diretor!
• Professor!!e!autor!de!livros!e!artigos!

8! F!
• Administração!privada!
• Administração!direta!do!governo!federal!
• Consultora!de!organizações!públicas,!

privadas!e!organismos!internacionais!

30!
• Secretária!de!Estado!
• Diretora!de!Programa!
• Diretora!de!organização!social!
• Consultora!

9! M!

• Administração!direta!do!governo!federal!
• Empresa!de!consultoria!
• Consultor!de!organizações!públicas!e!

organismos!internacionais!

20! • Gerente!de!programa!
• Diretor!

Quadro*7*@*Perfil*dos*entrevistados*
Fonte:*Elaborado*pelo*autor
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3.3 !Coleta)e)tratamento)dos)dados)

A! pesquisa! de! campo! envolveu! entrevistas! em! profundidade! com! atores! com!
relevante!experiência!profissional!em!planejamento,!coordenação!e!avaliação!de!
projetos! no! setor! público! ou! privado.! Para! Cooper! &! Schindler! (2014)! a!
entrevista! em!profundidade! é! escolhida! geralmente!não!por!que! a! opinião!dos!
especialistas! é! representativa! do! senso! comum,! mas! em! função! de! suas!
experiências! e! atitudes! sobre! o! escopo! do! estudo.! Essa! entrevista! utilizou! um!
roteiro!semiestruturado!construído!a!partir!da!pesquisa!bibliográfica.!!

O! roteiro! de! entrevista! contém! quatro! blocos! onde! o! primeiro! identifica! as!
características! do! especialista! e! o! segundo! aborda! de! forma! geral! e! não!
direcionada! a! implementação! da! gestão! de! projetos.! Já! o! terceiro! envolveu! a!
identificação! de! fatores! críticos! de! sucesso! e! obstáculos,! bem! como! as!
especificidades!do!setor!público!e!a!necessidade!de!adaptação!de!metodologia.!E!
finalmente,! o! quatro! bloco! aprofundará! o! entendimento! sobre! algumas! das!
variáveis! levantadas! no! referencial! teórico! envolvendo! o! fator! político,! a!
diversidade! de! stakeholders,! a! legislação! de! pessoal! e! a! necessidade! de!
transparência!e!controle!e!sua!influencia!na!gestão!de!projetos.!As!questões!que!
serão!utilizadas,!seus!objetivos!e!sua!fundamentação!teórica!estão!apresentados!
no!quadro!a!seguir.!!

!
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!

Questões' Objetivo' Fundamentação'teórica'

Bloco'B!

I.Como! poderia! ser! descrito! uma! efetiva! implementação! da!
gestão!de!projetos!em!uma!organização?!Quais!resultados!devem!
ser!avaliados?!

A!implementação!da!gestão!de!
projetos!pode!envolver!tanto!a!
gestão! do! projeto,! quanto! dos!
resultados! do! projeto.! O!
objetivo! dessa! questão! é!
avaliar! os! fatores! que! podem!
contribuir! com! essa!
implementação.!

Baldri!(1998);!Ika!(2015);!Levy!&!
Pauzner!(2013);!Wirick!(2009)!

Bloco'C!

I.Quais! os! fatores! críticos! de! sucesso! para! a! implementação! da!
gestão!de!projetos!em!organizações!públicas!e!privadas?!!

Avaliar! se! os! fatores! de!
sucesso! levantados! pela!
revisão! da! literatura! estão!
presentes!

Wirick! (2009);! PMI! (2013);! OGC!
(2009);!!

II.Quais!os!obstáculos!que!podem!prejudicar!a!implementação!da!
gestão!de!projetos!em!organizações!públicas!e!privadas?!!

Avaliar!se!os!obstáculos!
identificados!pela!revisão!da!
literatura!ocorreram!!

Wirick! (2009);! Nutt! e! Backoff!
(1993);!Crawford!&!Helm!(2009);!
Crawford,! Costello,! Pollack,! &!
Bentley!(2003)!
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Questões' Objetivo' Fundamentação'teórica'

III.Existe!necessidade!de! adaptação!da! abordagem!de! gestão!de!
projetos! utilizada! em! organizações! privadas! quando! são!
aplicadas!no!âmbito!de!organizações!públicas?!Justifique.!

Avaliar! a! necessidade! de!
adequar! metodologias,!
ferramentas! e! técnicas! de!
gestão!de!projetos,!geralmente!
desenvolvidas! dentro! de! um!
contexto! privado,! quando!
aplicada!no!setor!público.!

Wirick! (2009);! Perry! &! Rainey!
(1988)!

IV.Quais! as! principais! especificidades! da! administração! pública!
em!relação!a!privada!que!mais! influenciam!a! implementação!da!
gestão!de!projetos?!!

Identificar! as! especificidades!!
principais! especificidades! do!
setor! público! e! como! estas!
podem! alterar! o! modelo! de!
gestão!de!projetos.!

Nutt! &! Backoff! (1993),! Perry! &!
Rainey! (1988),! Ring! &! Perry!
(1985),!Crawford!&!Helm!(2009)!

Bloco'D!

I.O! setor! público! apresenta! uma! maior! diversidade! de!
stakeholders! (fornecedores,! beneficiários,! políticos,! imprensa,!
eleitores,!entre!outros)!do!que!o!privado.!Essa!especificidade!do!
setor!público!influência!na!implementação!da!gestão!de!projetos?!
Como?!

Avaliar! como! a! gestão! de!
stakeholders! do! setor! público!
pode! influenciar! diversos!
aspectos!do!projeto.!!

Ring!&!Perry!(1985),!Hamalainen,!
Kosonen!e!Doz!(2011),!Crawford,!
Costello,! Pollack,! &! Bentley!
(2003)!

II.Existe! uma! dificuldade! do! setor! público! em! definir! critérios!
para! mensuração! do! sucesso! de! um! projeto! público.! No! setor!
privado! as! métricas! envolvem,! geralmente,! volume! de! vendas,!
lucratividade! ou! custos.! Essa! especificidade! do! setor! público!
influencia!na!implementação!da!gestão!de!projetos?!Como?!

Determinar!como!a!dificuldade!
de! definir! indicadores! de!
desempenho! no! setor! público!
dificulta! a! avaliação! de!
projetos.!

Baldri!(1998);!Ika!(2015);!Levy!&!
Pauzner!(2013)!
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Questões' Objetivo' Fundamentação'teórica'

III.As! exigências! de! controle! e! transparência! tendem! a! ser!
maiores! no! setor! público! do! que! no! privado.! Tais! exigências!
envolvem! requisitos! de! definidos! normas! e! legislações,! bem!
como!a!necessidade!de!prestação!de!contas!e!transparência!para!
políticos,! órgãos! de! controle,! imprensa! e! outros! atores.! Essa!
especificidade!do! setor! público! influencia! na! implementação!da!
gestão!de!projetos?!Como?!

Discutir!como!as!exigências!de!
controle! do! setor! público!
impõe! diversas! exigências!
normativas! que! podem!
influenciar! diversos! aspectos!
da!gestão!de!projetos.!!

Crawford! &! Helm! (2009);!
Crawford,! Costello,! Pollack,! &!
Bentley!(2003)!

IV.Os!colaboradores!do!serviço!público!possuem!estabilidade!no!
serviço,! políticas! de! remuneração! com! menos,! ou! até! sem,!
componentes!meritocráticos!quando!comparados!aos!seus!pares!
no!setor!privado.!Essa!especificidade!do!setor!público!influencia!
na!implementação!da!gestão!de!projetos?!Como?!

Identificar!como!a! legislação!e!
políticas! de! pessoal! pode!
influenciar!aspectos!do!projeto!
como! a! liderança! do! gerente!
de! projetos,! a! gestão! das!
equipes,!entre!outros!fatores.!

David! Wirick! (2009)! apud!
Jalocha,! Kraneb! e! Ekambaram!
(2014);!Wirick!(2009)!

V.A! influência! política! no! setor! público! gera! metas! ambíguas,!
pouco!claras!e!que!mudam!mais!constantemente!do!que!no!setor!
privado.! Essa! especificidade! do! setor! público! influencia! na!
implementação!da!gestão!de!projetos?!Como?!

Avaliar! como! os! aspectos!
relacionados! com! a! questão!
política! influenciam! o!
ambiente!e!a!gestão!do!projeto!
em! aspectos! como! escopo,!
comunicação,! entre! outros!
fatores.!!

Jalocha,! Kraneb! e! Ekambaram!
(2014);! Abbasi! &! AliMharmah!
(2000);! Aritua,! Simth! e! Bauer!
(2009);! Crawford,! Costello,!
Pollack,!&!Bentley!(2003);!Nutt!e!
Backoff!(1993);!Crawford!&!Helm!
(2009);! Ring! &! Perry! (1985),!
Hamalainen,! Kosonen! e! Doz!
(2011);!Banfield!(1975)!

Quadro'8'–'Fundamentação'teórica'das'entrevistas'
Fonte:'Elaborado'pelo'autor
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Foi! realizado! um! pré/teste! do! roteiro! com! dois! entrevistados! selecionados! de!

forma! aleatória! na! lista! de! participantes.! Após! as! entrevistas! foram! avaliados!

fatores!como!a!compreensão!das!perguntas,! tempo!de!duração!e!adequação!do!

instrumento! aos! objetivos! da! pesquisa.! Com! essas! informações,! as! entrevistas!

foram!excluídas!e!foram!realizados!ajustes!no!instrumento!que!foi!aplicado!com!

os! demais! sujeitos! participantes! da! lista.! Todas! as! entrevistas! ocorreram!

presencialmente!e! foram!gravadas,! com!a!permissão!do!especialista,!utilizando!

software34+específico! com! objetivo! de! garantir! a! fidedignidade! da! coleta! das!

informações.! Os! especialistas! tiveram! acesso! previamente! ao! roteiro! da!

entrevista!e!posteriormente!à!suas!respostas!como!forma!de!garantir!a!precisão!

do!registro!das! informações.!Foi!oferecido! também,!a! todos!os!entrevistados,!o!

acesso!ao!conteúdo!completo!da!pesquisa!e!suas!conclusões!como!retribuição!ao!

tempo!dedicado!ao!projeto.!

O!processo!de!pesquisa!de!campo!foi!interrompido!quando!se!observou!o!ponto!

de! saturação% que,% segundo% Thiry/Cherques( (2009),( representa( o(momento( em(
que$ o$ acréscimo$ de$ dados$ e$ informações$ em$ uma$ pesquisa$ não$ altera$ a$
compreensão*do* fenômeno*estudado.!Para! isso,!as!entrevistas! foram!realizadas!
isolada!e!privadamente!e!os!participantes"não" tiveram"acesso"as" respostas"uns"
dos$outros$como$forma$de$garantir$a$representatividade.$Para$o$autor$a$forma$de$
utilização* mais* comum* do# critério# de# saturação# é! da# aplicação# de# entrevistas#
semi/estruturadas! de! forma! sequencial,! com! respostas! em! aberto! que! foi!

utilizado!por!essa!pesquisa.!!

Thiry/Cherques( (2009)( explica( que( o( pesquisador( deve( identificar( os( tipos( de(
resposta(e(anotar(as(repetições(e(quando(nenhuma(nova(informação(é(registrada,(
o" ponto" de" saturação" teria" sido" atingido." Para# explicar# a# saturação,# o# autor!
destaca' que' nas' técnicas' não' probabilísticas' os' indivíduos' são' selecionados'
conforme(critérios(julgados(relevantes(para(um(objeto(particular(de(investigação.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34!Foi!utilizado!o!software!“Gravador”!da!Apple!baseado!no!sistema!IOS.!
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Os! dados! coletados! pelas! entrevistas! foram! analisados! utilizando! a! técnica! de!

análise! de! conteúdo.! Para!Vergara! (2005)!a" análise"de" conteúdo" constitui" uma"
técnica'que'trabalha'os'dados'coletados,'objetivando'a'identificação'do'que'está'
sendo! dito! a! respeito! de! determinado! tema.! Já! Mozatto! &! Grzybovski! (2011)!

definem! análise( de( conteúdo( como! um# conjunto# de# técnicas# de# análise# de#
comunicações,- que- tem- como-objetivo-ultrapassar- as- incertezas- e- enriquecer- a-
leitura! dos! dados! coletados.! Para! os! autores,! quando' a' análise' de' conteúdo' é'
escolhida! como! procedimento* de* análise* mais* adequado,* como* em* qualquer*
técnica'de'análise'de'dados,'os'dados'em'si'constituem'apenas'dados'brutos,'que'
só# terão# sentido# ao# serem# trabalhados# de# acordo# com# uma# técnica# de# análise#
apropriada.!Segundo!ainda!Mozatto!&!Grzybovski!(2011),!no"campo"da"produção"
científica) de) Administração,) há) crescente) interesse) pela) análise) de) conteúdo)
como$ técnica$ de$ análise$ de$ dados$ que,$ nos$ últimos$ anos,$ vem$ tendo$ destaque$
entre%os%métodos%qualitativos,%ganhando%legitimidade.%!

Bardin' (2006),'organiza'a'análise'de'conteúdo'em'três' fases:'1)'pré/análise,)2))
exploração* do* material* e* 3)* tratamento* dos* resultados,* inferência* e*
interpretação., A, pré/análise( é( a( fase( em( que( se( organiza( o( material( a( ser(
analisado! com! o! objetivo" de" torná/lo# operacional,# sistematizando# as# ideias#
iniciais.' Já' a' exploração' do' material' constitui' a' segunda' fase,' que' consiste' na'
exploração* do* material* com* a* definição* de* categorias* e* a* identificação* das*
unidades! de! registro! e! das! unidades! de! contexto! nos! documentos.! Essa! etapa%
importante,+ porque+ vai+ possibilitar+ ou+ não+ a+ riqueza+ das+ interpretações+ e+
inferências.+A+terceira+fase+diz+respeito+ao+tratamento+dos+resultados,+inferência+
e" interpretação." Esta" etapa" é" destinada" ao" tratamento" dos" resultados" onde"
ocorre% a% condensação% e% o% destaque% das% informações% para% análise,% culminando%
nas$interpretações$inferenciais$com$análise$reflexiva$e$crítica.!

As!entrevistas! foram!realizados!no!período!entre!26!de! Junho!e!20!de! Julho!de!

2015! de! forma! presencial! em! Brasília/DF! com! uma! duração! média! de! 40!

minutos.!Após!esse!período!foi!realizada!a!degravação,!consolidação!e!seleção!de!

trechos!das!entrevistas!para!análise.!
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4. ANÁLISE*DOS*DADOS*

Esse! capítulo! apresentará! os! resultados! das! entrevistas! com! os! especialistas! e!

sua! análise! à! luz! do! referencial! teórico.! ! A! realização! das! entrevistas! foi!

interrompida! ao! identificar! a! saturação! das! respostas! ocorrida! na! nona!

entrevista.!!

Os! resultados!dessa!pesquisa!devem!ser!avaliados!no!âmbito!da!administração!

direta!em! função!do!perfil!dos!especialistas.!Dessa! forma,!não!é!objetivo!desse!

trabalho! realizar! generalizações! ou! aplicações! dos! resultados! encontrados! em!

outras!situações,!mesmo!àquelas!dentro!da!administração!pública.!!!

A! seguir! são! apresentadas! as! perguntas! e! uma! síntese! das! respostas! dos!

especialistas.! Alguns! trechos! das! entrevistas! serão! ainda! destacados! com!

objetivo!de!apresentar!as!diversas!opiniões!dos!especialistas!sobre!cada!uma!das!

questões!propostas.!!Por!ser!uma!abordagem!qualitativa!os!números!de!citações!

dos!especialistas!tem!caráter!analítico,!apenas!descritivo,!uma!vez!que!não!pode!

ser!usado!para!verificar!suposições.!

4.1 *Síntese*das*respostas*do*Bloco*II*

Como+poderia+ ser+ descrita+ uma+ efetiva+ implementação+ da+ gestão+ de+ projetos+ em+

uma+organização?+Quais+resultados+devem+ser+avaliados?+

A! implementação! da! gestão! de! projetos! pode! ser! descrita,! na! visão! dos!

especialistas,! ! quando! esta! passa! a! fazer! parte! da! cultura! da! organização! com!

envolvimento!dos! colaboradores!e!existe!uma!avaliação!dos!projetos!e!de! seus!

resultados.! !Outros!aspectos!relevantes!citados!envolveram!a!documentação!do!

projeto,!a!gestão!do!ciclo!de!vida,!o!nível!de!poder!do!gerente!e!o!alinhamento!

entre! os! projetos! e! a! estratégia! organizacional,! processos! e! pessoas.! A! tabela!

abaixo!apresenta!as!principais!características!apresentadas!pelos!especialistas:!
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Efetiva!implementação!da!gestão!de!projetos! Citações!

Envolvimento!dos!colaboradores! 3!

Avaliação!de!projetos!e!seus!resultados! 3!

Documentação!do!projeto! 2!

Gestão!do!ciclo!de!vida!do!projeto! 2!

Nível!de!poder!do!gerente!de!projetos! 1!

Gestão!de!stakeholders! 1!

Gestão!de!riscos! 1!

Alinhamento!com!a!organização!(processos,!estrutura,!pessoas)! 1!
Tabela!2!–!Efetiva!implementação!da!gestão!de!projetos!
Fonte:!Elaborado!pelo!autor!a!partir!das!respostas!dos!especialistas!

Os! trechos! abaixo! são! extratos! das! entrevistas! com! os! especialistas! que!

permitem!uma!melhor!compreensão!das!informações!apresentadas!na!tabela.!!

Especialista!1:!A!gestão!de!projetos!foi!uma!criação!dos!engenheiros!para!
a!realização!de!coisas!em!um!tipo!peculiar!de!organização,!por!exemplo!
uma! obra.! Os! engenheiros! tem! uma! visão! limitada! da! organização!
chamada! organização! industrial.! Nesse! tipo! de! contexto! não! existe!
problema! de! conflito! com! a! estrutura.! Quando! pensamos! numa!
organização! formal!esse! tema!se! torna!mais!complexo.!As!organizações!
são!perenes,!geram!múltiplos!produtos,!possuem!processos!que!ocorrem!
dentro! de! estruturas! complexas! com! uma! maior! quantidade! de! gente!
envolvida.! Dentro! desse! contexto,! para! a! efetiva! implementação! o!
conceito! de! projetos! precisa! estar! alinhado! com! outras! dimensões! de!
processo,! estruturas! e! pessoas.! Na! maior! parte! do! mundo! real! os!
projetos! são! complexos.!Apesar!do!projeto! ter!prazo!para!acabar!o! seu!
impacto!permanecerá!ao!longo!do!tempo.!!

Especialista!2:!A!reforma!gerencial!foi!o!grande!impulsionador!da!gestão!
de!projetos!no!setor!público.!Contudo,!já!existem!iniciativas!de!gestão!de!
projetos! da! década! de! 50! lideradas! pela! CEPAL! para! atender! as!
necessidades! do! desenvolvimento.! Para! isso,! precisava! fortalecer!
capacidades! e! organizações! como! BID,! OEA! e! IUPES! desenvolveram!
abordagens!para! tratar!o! tema.!Por! isso,!para!a! implementação!deve/se!
utilizar! uma! metodologia! que! envolva! a! elaboração! do! projeto! e! sua!
viabilidade! mercadológica! e! financeira,! a! execução! e! sua! avaliação! ex@
post! para! determinar! se! o! projeto! gerou! ou! não! o! resultado! esperado.!
Nessa! época! foi! desenvolvida! uma! abordagem! específica! para! o! setor!
público.!!

Especialista! 3:! Deve/se! verificar! a! existência! de! uma! equipe! dedicada!
para! a! gestão! de! projetos,! o! nível! de! poder! do! gerente! de! projetos!
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quando!comparado!com!o!gerente!funcional,!a!documentação!do!projeto!
e!a!utilização!de!uma!metodologia!que!não!seja!apenas!de!prestação!de!
contas.! Sobre! esse! aspecto! das! metodologias! em! gestão! de! projetos! é!
importante! que! ela! seja! vista! como! forma! para! reduzir! o! número! de!
erros! e!problemas!em!projetos.!Deve/se! avaliar!o! custo! x!benefício!dos!
processos! e! ferramentas! de! projetos.! Se! o! gerente! utilizar! os! 47!
processos! do! PMBOK! o! projeto! provavelmente! não! conseguirá! ser!
implementado.!!

Especialista! 4:! Um! dos! aspectos! mais! importantes! é! a! prática! de!
comunicação! e! as! boas! práticas! e! pesquisas! sobre! gestão! de! projetos!
demonstram! que! 90%! do! tempo! do! gerente! é! dedicado! a! isso.! Os!
projetos! operam!dentro! de! um! contexto! de! recursos! escassos,! por! isso!
também! é! importante! desenvolver! as! práticas! de! gestão! financeira! e!
pessoal.! Outro! aspectos! relevantes! para! a! efetiva! implementação! são! a!
gestão!de+stakeholders+e!riscos.!!!

Especialista! 5:! Essa! implementação! se! dá! a! partir! da! mobilização! das!
equipes!pois!estas!geralmente!não!estão!acostumadas!a!seguir!padrões!e!
formulários.! Existe! sempre!o!projeto!de!mudança!de! gestão!que!gera! a!
interrupção!de!projetos!que!dificulta!a!sua!efetiva!implementação!e!gera!
o!sentimento!de!que!não!é!importante.!!

Especialista!6:!As!metodologias!de!gestão!de!projetos!eram!baseadas!em!
organismos! internacionais,! até! de! certa! forma! impostas,! e! quando!
implementadas! geravam! algum! tipo! de! descolamento! com! a! realidade.!
Surgia!então!a!geração!espontânea!de!gestão!de!projetos.!Não!se!fazia!o!
relacionamento! entre! o! projeto! e! a! organização,! ou! seja,! não! se! sabia!
como!o!projeto! contribuía!para! os! resultados.!Assim,!muito! recurso! foi!
gasto! no! projeto,! com! até! bom! resultado,! mas! que! não! se! sabia! o! seu!
impacto!na!organização.!

Especialista! 7:! Deveria! ser! avaliado! de! forma! comparada! com! seus!
objetivos! inicialmente! estabelecidos.! Após! deve/se! olhar! outros!
elementos!como!eficiência!e!gestão!dos!recursos.!Geralmente!os!projetos!
não!entregam!oque!foi!prometido!e!estouram!os!orçamentos.!Existe!uma!
preocupação!maior!com!a!execução!dos!projetos!no!setor!público!do!que!
os!resultados.!!

Especialista!8:!A!melhor!maneira!de!verificar!uma!efetiva!implementação!
de!uma!gestão!de!projetos!é!verificando!a! internalização!dos!processos!
de!gestão!de!projetos!da!organização!de!forma!que!as!pessoas!passem!a!
praticá/los! no! dia/a/dia.! Essa! prática! deve! ocorrer! no! conjunto! dos!
projetos! desenvolvidos,! ou! pelo!menos,! nos!mais! relevantes.! O!método!
institucionalizado! deve! envolver! todo! o! ciclo! da! gestão! de! projetos!
envolvendo!a!criação,!planejamento,!monitoramento!e!encerramento.!

Especialista! 9:! Os! resultados! da! efetiva! implementação! devem! ser!
avaliados! a! partir! do! alcance! dos! objetivos! dos! projetos.! Por! isso,! a!
importância!do!monitoramento!sistemático!como!prática.!!!

É!necessário,!como!primeiro!passo!para!analisar!as!respostas!dos!especialistas!a!

luz!do!referencial!teórico!definir!oque!seria!o!sucesso!ou!fracasso!de!um!projeto!
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como!forma!de!determinar!se!a!implementação!da!gestão!de!projetos!contribuiu!
de! forma! efetiva! para! esse! resultado.! Essa! compreensão! é! importante! como!
subsídio! para! diferenciar! o! que! é! sucesso! do! projeto! e! do! gerenciamento! do!
projeto.! Para! Young,! Young,! Jordan! &! O’Connor! (2012)! enquanto! o! primeiro!
conceito! está! relacionado! com! o! atendimento! dos! objetivos! e! impactos! do!
projeto,!o!segundo!está!relacionado!com!o!uso!adequado!do!orçamento,!prazo!e!
dentro!dos!padrões!de!qualidade!especificados.! Já!para! IPMA!(2012)!o!sucesso!
de!um!projeto!é!!a"apreciação"pelas"várias"partes"interessadas!dos!resultados!do!
projeto."Esta"definição"apresenta!um!desafio!maior!do!que!produzir!as!entregas!
do!projeto!no!prazo!e! custo,!o"que"é" só"uma"parte"do"sucesso."Os!especialistas!
1,2,7,8!e!10!confirmam!essa!compreensão!a!partir!de!uma!visão!mais!abrangente!
sobre!os!impactos!do!projeto!na!organização.!

Já#o#sucesso#do#gerenciamento#de#projeto#é#entendido#pela#IPMA(2012)#como#a#
apreciação* dos* resultados* desse* gerenciamento* pelas* partes* relevantes*
interessadas.#O#objetivo#chave#dos#gerentes#de#projetos,#programas#e#portfólio#é#
atingir' o' sucesso' e' evitar' falhas' em' seus' esforços.' Esses' gerentes' querem' ter'
certeza'que'sabem'qual'critério'será'considerado'na'determinação'do'sucesso'ou'
do! fracasso! e! como! isso" será" avaliado."O" sucesso"do" gerenciamento"de"projeto"
está% relacionado% ao% sucesso% do% projeto,% embora% não% seja% a% mesma% coisa.% Por%
exemplo,(é(possível(realizar(um(excelente(trabalho(de(gerenciamento(de(projeto(
para! um! projeto! que,! devido! a! uma! nova! direção% estratégica% tomada% pela%
organização,+pode+tornar+este+projeto+não+mais+relevante.!Essa!visão!dos!autores!
é!corroborada!pelos!especialistas!3,!7,!8,!9!e!10.!Já!Wirick!(2009)!chama!atenção!
para! outro! benefício! da! efetiva! implementação! gestão! de! projetos! como! forma!
uma! ferramenta! para! reduzir! o! fracasso! dos! projetos,! e! como! resultado,!
contribuindo! para! o! sucesso! da! organização! que! também! foi! defendida! pelo!
especialista!3.!!

O!envolvimento!dos!colaboradores!do!projeto!defendido!pelos!especialistas!4,!5!
e! 8! também! foi! apresentado! por! Wirick! (2009)! que! destaca! como! uma! das!
diferenças!do!setor!público!para!o!privado!a!falta!de!reconhecimento!das!equipes!
de! trabalho.! Por! isso,! o! autor! destaca! que! a! forma! de! motivação! para! os!
servidores! públicos! está! mais! relacionada! com! o! profissionalismo,! com! a!
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perspectiva! de! crescimento! na! carreira! e! com! o! interesse! público! da! sua!

atividade.!!

4.2 Síntese*das*respostas*do*Bloco*III*

Quais+os+fatores+críticos+de+sucesso+para+a+implementação+da+gestão+de+projetos+em+

organizações+públicas+e+privadas?++

Os! principais! fatores! críticos! de! sucesso! para! a! implementação! da! gestão! de!

projetos,!na!percepção!dos!especialistas!entrevistados,!envolvem!principalmente!

o! patrocínio! da! alta! liderança,! a! qualificação! e! disponibilidade! da! equipe! e! do!

gerente!de!projetos,!a!metodologia!adequada!de!gestão!de!projetos!e!a!definição!

clara!do!que!é!projetizável.!Essas!opiniões!estão!sintetizadas!na!tabela!abaixo:!

Fatores!críticos!de!sucesso! Citações!!

Patrocínio!da!alta!liderança! 6!

Qualificação!da!equipe! 5!

Metodologia!de!gestão!de!projetos! 5!

Definição!do!que!é!projetizável!! 3!

Perfil!do!gerente! 3!

Dedicação!da!equipe!ao!projeto! 3!

Gerenciar!o!ciclo!de!vida!do!projeto! 1!

Alinhamento!com!a!estratégia! 1!

Empoderar!equipe!de!projetos! 1!

Disponibilidade!de!recursos!necessários!para!o!projeto! 1!

Comunicação!com!stakeholders! 1!
Tabela!3!–!Fatores!críticos!de!sucesso!para!implementação!da!gestão!de!projetos!
Fonte:!Elaborado!pelo!autor!a!partir!das!respostas!dos!especialistas!

Os! trechos! abaixo! são! extratos! das! entrevistas! com! os! especialistas! que!

permitem!uma!melhor!compreensão!das!informações!apresentadas!na!tabela.!!

Especialista! 1:! A! gestão! de! projetos! pode! alavancar! a! geração! de!
resultados,!mas!só!ela!não!será!suficiente,!deve!ser!entendida!como!um!
instrumento!dentre!outros.!!Como!fatores!críticos!temos!a!definição!clara!
do!que!é!projetizável!e!do!que!não!é!de!forma!que!tenhamos!clareza!que!
estamos! projetizando! a! coisa! certa.! Outro! aspecto! é! gerenciar! bem! as!
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fases!envolvendo!a! iniciação,!planejamento,!execução,!monitoramento!e!
controle,!e!encerramento.!!

Especialista!2:!Não!tem!como!avaliar!a!qualidade!do!projeto!sem!olhar!a!
estratégia.!O!projeto!é!o!meio!para!fazer!a!estratégia!acontecer!e!por!isso!
não!podemos!avaliar!uma!boa!gestão!de!projetos!só!pelo!projeto.!Existe!
um! certo! exagero! no! uso! das! ferramentas! de! gestão! de! projetos! que!
focam! nos! meios! e! não! nos! fins.! Deveria! empoderar! a! unidade!
responsável! pela! execução! dos! projetos! uma! vez! que! os! aspectos!
culturais! estão!mais! orientados! por! questões! hierárquicas! e! funcionais!
do! que! para! um! projeto.! Deve/se! entender! que! um! projeto! existe! para!
melhorar!algo!existente!ou!criar!algo!novo!e!as!organizações!não!estão!
acostumadas! com! isso.! Ela! precisa! conviver! com! um! desmonte! da!
estrutura! hierárquica! tradicional! e! passar! a! trabalhar! em! equipe! e!
compartilhar! recursos.! A! gestão! de! projetos! precisa! de! uma! precisão,!
calcular! retornos,!prazos,!domar!e!modelar!a! realidade!ao! lidar! com!as!
incertezas!de!um!mundo!complexo.!!

Especialista! 3:! O! patrocínio! da! liderança! é! essencial! para! a!
implementação!da!gestão!de!projetos.!Deve!ter!também!um!gerente!com!
perfil!adequado!e!uma!equipe!disponível!para!execução!das!ações.!!

Especialista! 4:! O! patrocínio! da! liderança! é! o! principal! aspecto.! É!
importante! também! definir! oque! é! projetizável! e! usar! metodologias!
adequadas! como! a! do! PMBOK! ou! do! quadro! lógico.! É! importante!
destacar!que!só!a!ferramenta!não!irá!gerenciar!o!projeto.!!

Especialista! 5:! A! qualificação! dos! colaboradores! vem! como! primeiro!
aspecto.!Outro!aspecto!é!a!necessidade!de!dedicação!de!tempo!no!projeto!
compartilhado! com! as! demais! atividades! do! dia/a/dia.! Temos! ainda! o!
patrocínio! da! liderança! que! nada! acontece! sem! esse! fator.! Outra!
consideração! relevante! é! a! necessidade!de!uma!disciplina!de! execução.!!
Existe!ainda!a!necessidade!da!adequação!do!perfil!do!gerente!de!projeto!
ao!tipo!de!projeto,!a!disponibilização!dos!recursos!necessários!para!sua!
execução! que! nem! sempre! é! garantida! e! finalmente! um! bom! plano! de!
comunicação!com!os!diferentes!stakeholders.!!

Especialista!6:O!primeiro!fator!é!a!internacionalização!do!conceito!pelas!
equipes! numa! visão!macro,!matricial! e!multi! funcional.! Por! exemplo,! é!
importante!o!entendimento!do!conceito!de!projeto:!para!que!ele!serve?!
devo!melhorar!algo?!descontinuar?!Modificar?!Outro!aspecto!primordial!
é!o!patrocínio!da! liderança!e!temos!ainda!a!necessidade!de!qualificação!
das!equipes.!

Especialista! 7:! A! estabilidade! do! contexto! do! projeto,! a! divisão! de! um!
projeto! maior! em! menores,! planejar! bem! o! projeto! em! especial! com!
clareza!das! entregas.!Também!é! importante!o!uso!de!uma!metodologia!
adequada!de!gestão!de!projetos!e!deve/se!evitar!que!isso!vire!um!fim!em!
si!mesmo.!Muitas! vezes! o! foco! é! seguir! o! padrão! de! um!método! e! não!
necessariamente! o! resultado.! Todo! método! deve! ser! utilizado!
considerando!suas!limitações!e!ressalvas!e!muitas!vezes!não!se!avalia!os!
resultados!obtidos!pelo!método!utilizado.!
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Especialista!8:!O!primeiro!fator!crítico!é!o!patrocínio!da!liderança.!Outros!
fatores! envolvem! a! existência! de! uma! equipe! qualificada! e! uma!
metodologia! de! gestão! de! projetos.! Os! projetos! financiados! por!
organismos! internacionais! exigem! que! a! organização! executora! tenha!
métodos!de!gestão!de!projetos!bem!estruturados.!!

Especialista! 9:! ! O! apoio! da! liderança! executiva! do! projeto,! a! seleção! e!
alocação!de!pessoas!no!projeto!de!acordo!com!o!perfil!necessário,!uma!
ferramenta! tecnológica! de! apoio,! a! gestão! de! riscos! e! alternativas! para!
superar! gargalos! e! o! uso! de! metodologias! de! gestão! de! projetos!
complexos.!

De! forma! similar! ao! apresentado! pelo! PMI! (2013)! e! por!Wirick! (2009)! temos!

uma! convergência! da! opinião! dos! especialistas! 3,! 4,! 5,! 6,! 8! e! 9! em! relação! ao!

fatores!do!perfil!gerente!de!projetos,!patrocínio!da!liderança!e!utilização!de!boas!

práticas! de! gerenciamento! de! projetos.! De! forma! complementar,! para! o!

especialista!5!e!o!PMI!(2013)!é!um!fator!crítico!a!identificação!das!necessidades!

de!informações!das!partes!interessadas!e!a!determinação!dos!meios!adequados!

para! atender! a! essas! necessidades! são! fatores! importantes! para! o! sucesso! do!

projeto.! ! Já!o!especialista!8!e!Wirick!(2009),!de! forma!similar,!ainda!chamam!a!

atenção! sobre! a! necessidade! de! uma! metodologia! de! gestão! de! projetos!

customizada!para!a!organização,!ou!seja,!que!não!seja!um!fim!em!si!mesma.!!

Já!IPMA!(2012)!abordou!alguns!fatores!críticos!de!sucesso!que!não!foram!citados!

pelos! especialistas! envolvendo:! a)! analisar' o' projeto' e' seu' contexto,' incluindo'
decisões' existentes' e' documentações;! b)! coletar' resultados' concluídos' e' suas'
interpretações+ e+ comunicá/las$ às$ partes! interessadas! relevantes;! c)! avaliar!
sucessos! e! falhas! da! Gerência! de! Projetos," transferir" e" aplicar" as" lições"
aprendidas!em!projetos!futuros.!

A! qualificação! da! equipe! apresentada! pelos! especialistas! 3,! 6! e! 8! também! foi!

discutida!por!Wirick!(2009).!Para!o!autor,!pessoas!sem!o!preparo!e!qualificação!

necessários! não! conseguirão! executar! os! trabalhos! dentro! dos! prazos! e!

qualidade! especificados! –! denominado!magic+ thinking.! De! outro!modo,! o!adult+

thinking!exige!escolhas!na!alocação!de!equipe!qualificada!para!que!os!resultados!

aconteçam.!

Já!o!perfil!do!gerente!mencionado!pelos!especialistas!3,!5!e!9!também!foi!objeto!

de! estudo! de! Wirick(2009)! e! Jalocha,! Kraneb! e! Ekambaram! (2014).! Para! o!

primeiro,!o!gerente!de!projetos!no!setor!público!deve!possuir!hard+e+soft+skills.!Já!
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o!segundo!definem!que!é!necessário!desenvolver!competências!para!os!gerentes!

de! projeto! no! setor! público! levando! em! consideração! a! especificidade! da!

administração! pública,! seu! estilo! de! gestão! e! da! gestão! de! projetos! nesse!

contexto.!!

A! respeito! das! exigências! de!metodologias! estruturadas! de! gestão! de! projetos!

internacionais! apresentado! pela! especialista! 8! temos! um! alinhamento! com! o!

pensamento! defendidas! por! Ika! (2015)! em! projetos! públicos! financiados! pelo!

Banco! Mundial! identificou! que! esse! tipo! de! relação! tem! influência! direta! no!

sucesso!da!gestão!do!projeto,!mas!que!não!tem!influência!no!impacto!do!projeto.!!

Quais+os+obstáculos+que+podem+prejudicar+a+implementação+da+gestão+de+projetos+

em+organizações+públicas+e+privadas?++

Para!os!especialistas,! os!principais!obstáculos!para!a! implementação!da!gestão!

de! projetos! são! a! falta! ou! falha! no! planejamento! do! projeto,! uma! cultura!

organizacional!de!resistência!a!mudanças,!as!mudanças!de!contexto!frequentes,!o!

perfil!da!equipe!do!projeto!e!a!gestão! inadequada!dos!stakeholders.!As!citações!

mais!frequentes!dos!especialistas!estão!resumidas!na!tabela!abaixo:!

Principais!obstáculos! Citações!

Falta!ou!falha!no!planejamento!do!projeto! 4!

Cultura!organizacional! 3!

Mudanças!de!contexto! 2!

Perfil!da!equipe! 2!

Gestão!inadequada!dos!stakeholders! 2!

Rotatividade!das!lideranças! 1!

Comunicação!no!projeto! 1!

Conflito!do!gerente!de!projetos!com!o!gerente!funcional! 1!

Conhecimento!das!ferramentas!de!gestão!de!projetos! 1!

Falta!de!recursos! 1!

Metodologia!de!gestão!de!projetos!inadequada! 1!

Tabela!4!–!Principais!obstáculos!para!implementação!da!gestão!de!projetos!
Fonte:!Elaborado!pelo!autor!a!partir!das!respostas!dos!especialistas!
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Os!trechos!abaixo!são!extratos!das!entrevistas!com!os!especialista!que!permitem!

uma! melhor! compreensão! das! informações! apresentadas! na! tabela! estão!

apresentados!abaixo:!!

Especialista! 1:! Tentar! evitar! o! conflito! entre! o! gerente! de! projetos! e! o!
funcional.! Outro! fator! é! a! noção! clara! de! como! funciona! a! gestão! de!
projetos.!Existe!normalmente!um!grupo!de!especialistas!que!dominam!e!
acreditam!que!deva!ser!amplamente!aplicadas.!Por!outro!lado!existe!um!
grande! número! que! desconhece.! Assim,! existem! poucos! que! acreditam!
muito! e! muitos! que! acreditam! pouco.! Outro! problema! é! que! algumas!
áreas!seguirão!ritos!e!procedimentos!de!gestão!de!projetos!apenas!para!
cumprir! tabela.!Existe! também!o!obstáculo!de!projetizar!coisas!que!são!
processos!e!estruturas!que!geram!problemas.!Existe!ainda!uma!disputa!
entre! os! escritórios! de! projetos! que! vira! uma! delegação! da! liderança!
para! exercer! o! comando! e! controle! sobre! as! pessoas,! estruturas! e!
processos.!Um!exemplo!é!a!tentativa!de!projetizar!o!PPA.!!

Especialista! 2:! As! mudanças! de! contexto! pois! as! diferenças! entre! o!
planejamento!e!a!realidade!pode!ser!bem!distinta!e!é!importante!ter!um!
plano! b.! Não! deve! ser! implementado! um! projeto! que! não! faça! mais!
sentido!em!um!novo!contexto.!Outros!aspectos! são!a! cultura!da! rigidez!
contraposta!a!uma!realidade!dinâmica,!a!cultura!do!conformismo,!a!falta!
de!recursos!e!da!habilidade!de!pensar!formas!alternativas.!Existe!ainda!o!
problema!de!projetos!que!são!concebidos!dentro!de!uma!organização!e!
que!na!realidade!envolvem!diversas!organizações!em!rede!que!não!existe!
uma!cultura!hierárquica!entre!elas.!!

Especialista!3:!Não!pode!existir!mais!de!um!gerente!e!um!patrocinador!
no! projeto! pois! é! fundamental! ter! apenas! um! responsável,!mesmo!que!
este! seja! um! comitê.! Outro! problema! é! a! aquisição! no! projeto,! em!
especial!no!setor!público,!que!geralmente!é!um!grande!gargalo!e!atrasa!
diversas!atividades!do!projeto.!O!gerente!não! costuma!planejar!bem!as!
aquisições!do!projeto.!E! temos! também!problemas!no!planejamento!do!
projeto.!!

Especialista! 4:! O! principal! obstáculo! para! a! implementação! são! as!
equipes.!Outro!obstáculo!é!a!escolha!do!canal!de!comunicação!adequado!
ao! tipo! de! projeto.! Também! é! um! obstáculo! a! inadequação! entre! a!
especificidade! e! a! característica! do! projeto.! Também! é! um! problema! o!
tempo! disponível! para! planejar! o! projeto.! E! finalmente,! existe! um!
problema! decorrente! de! falhas! do! diagnóstico! e! no! levantamento! das!
necessidades!adequados!a!definição!do!projeto.!

Especialista!5:!A!falha!no!processo!de!planejamento!é!o!mais!importante!
e!um!dos!mais!frequentes.!Outros!são!fatores!políticos!e!de!rotatividade!
dos! gestores! que! faz! com! que! muitos! projetos! que! tenham! maior!
destaque!sejam!paralisados!ou!modificados.!!

Especialista! 6:! O! primeiro! osbstáculo! é! a! burocracia! profissional! dos!
especialistas!que!pode! impedir!a!execução.!Outro!aspecto!relevante!são!
as!metodologias! de! gestão! de! projetos! que! geralmente! são! camisas! de!
força!com!pouca!adaptação!ou!onde!a!transposição!é!mal!feita.!!
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Especialista!7:!Mudança!de!contexto!é!o!principal!obstáculo!pois!muitas!
vezes!na!hora!que!iria!começar!a!dar!resultado!mudou!o!contexto.!Mas!é!
importante! se! preparar! bem! pois! é! conhecido! que! o! contexto! sempre!
muda.! Outro! aspecto! é! a! dificuldade! especifica! do! setor! público! é! a!
dificuldade!de!coordenação!entre!entes!federados!e!organizações.!

Especialista! 8:! O! primeiro! obstáculo! é! a! cultura! organizacional! e! a!
resistência.! Outro! obstáculo! é! que,! muitas! vezes,! não! interessa! que! o!
projeto!seja!bem!gerenciado!para!promover!aditivos.!Outro!aspecto!que!
deve!ser!considerado!é!o!envolvimento!de!muitos!stakeholders!que!torna!
mais! complexo! o! projeto.! E! para! o! setor! público! o! tema! gestão! de!
projetos!ainda!é!bastante!recente!e!não!tão!difundido.!!!

Especialista! 10:! Falhas! no! planejamento! dos! projetos,! perfil! da! equipe!
inadequado!e!falta!de!clareza!das!necessidades!dos!stakeholders.!

Os!!obstáculos!apresentados!pelos!especialistas!3,!4,!5!e!10!estão!alinhados!com!a!

visão!apresentada!por!Wirick!(2009)!e!UNDP!(2009)!envolvendo!o!pouco!tempo!

dedicado!ao!planejamento!!e!na!definição!dos!objetivos!e!escopo!do!projeto!e!as!

falhas!em!identificar!as!necessidades!dos!clientes!ou!usuários!bem!como!a!falha!

em!envolver!os!stakeholders.!Outros!aspectos!apresentados!pelos!especialistas!1,!

6,!10!que!corroboram!com!a!visão!de!Wirick!(2009)!da!ausência!de!aplicação!de!

boas! práticas! de! gestão! de! projetos,! perfil! do! gerente! qualificado! e! com!

experiência.!!!

Contudo,!nenhum!dos!especialistas!mencionou!o!uso!de!fornecedores!com!baixo!

desempenho!escolhidos!por!processos!de!compra!baseados!no!menor!preço!e!a!

falha!em!identificar!e!analisar!riscos!corretamente!defendido!por!Wirick!(2009).!!

Existe+necessidade+de+adaptação+da+abordagem+de+gestão+de+projetos+utilizada+em+

organizações+privadas+quando+são+aplicadas+no+âmbito+de+organizações+públicas?+

Justifique+

Todos! os! especialistas! concordaram! que! existe! a! necessidade! de! customizar! a!

metodologia! de! gestão! de! projetos,! quando! originada! no! setor! privado,! para! o!

setor!público.!Essa!customização!envolve!a!inclusão!ou!exclusão!de!processos!de!

gestão!de!projetos!utilizados!no!setor!privado!quando!são!executados!no!setor!

público! em! função! dos! diferentes! critérios! não! financeiros! utilizados! para!

priorização! e! avaliações! dos! projetos,! a! necessidade! de! envolver! uma! maior!
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diversidade!de!stakeholders,!as!restrições!do!ambiente! legal!e!até!na! linguagem!

utilizada!pelo!método.!É!importante!destacar!ainda!a!opinião!dos!especialista!3!

que! afirma! que! essa! necessidade! de! adaptação! existe! ainda! que! seja! aplicada!

entre!empresas!do!mesmo!setor!uma!vez!que!também!estão!sujeitas!a!diferentes!

contextos!e!cultura.!!

Customização!da!metodologia!de!gestão!de!projetos! Citações!

Sim! 9!

Não! 0!
Tabela!5!–!Customização!da!metodologia!de!gestão!de!projetos!para!o!setor!público!
Fonte:!Elaborado!pelo!autor!a!partir!das!respostas!dos!especialistas!

Os! extratos! das! entrevistas! que! demonstram! esse! entendimento! estão!

apresentados!abaixo:!!

Especialista! 1:! Os! pilares! são! similares! mas! existe! a! necessidade! de!
customizar.! Isso! pode! ser! comprovado! pela! reconhecimento! da!
importância! da! gestão! de! stakeholders! pelo! PMI.! No! setor! público! esse!
tema!tem!uma!maior!relevância!do!que!no!setor!privado!e!só!agora!ele!
foi! eleito! a! uma! área! de! conhecimento.! Outro! exemplo! é! a! gestão! de!
obras!do!PAC!onde!a! informação!gerada!é!ruim!e!de!má!qualidade!pois!
não! existe! aderência! a! metodologia! de! gestão! de! projetos! utilizada.! A!
legislação! atual! do! setor! público! no! Brasil! impede! que! qualquer! coisa!
funcione.!É!uma!legislação!anti/desempenho.!!

Especialista! 2:! Existe! pois! os! projetos! são! baseados! numa! lógica! de!
engenharia!e!que!não!se!adequam!a!uma!realidade!social!complexa!como!
saúde,!educação!ou!segurança.!Não!basta!pegar!uma!metodologia!de!um!
projeto! de! engenharia! e! aplicá/la! em!um!novo! contexto.! Existe! ainda! o!
projeto! que! muitas! vezes! o! projeto! leva! em! consideração! apenas!
aspectos! financeiros! enquanto! no! setor! público! os! indicadores! são!
diferentes.!!

Especialista!3:!A!metodologia! tem!que!ser!sempre!customizada,!mesmo!
que! sejam! empresas! do! mesmo! segmento.! Deve! existir! apenas! uma!
estrutura!comum!de!aplicar!as!disciplinas!em!cada!projeto.!!

Especialista!4:!Sim,!tanto!que!as!metodologias!RBM!e!ZOPP!originadas!na!
Alemanha! e! Canadá! foram!desenvolvidas! no! contexto! do! setor! público.!
As! metodologias! de! gestão! de! projetos! devem! ser! adequadas! aos!
condicionantes!da!organização,!sejam!elas!públicas!ou!privadas.!!

Especialista! 5:! Sim,! pois! não! é! possível! seguir! todos! os! formulários! e!
modelos!preconizados!pelos!metodologias! tradicionais.!Deve/se!manter!
a! linha!de!raciocínio!de!todo!o!projeto.!A!metodologia!tem!que!ajudar!a!
gerenciar!o!projeto!e!não!ser!um!estorvo!para!o!gerente!e!sua!equipe.!!
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Especialista! 6:! É! crucial! fazer! a! adaptação! pois! é! necessário! fazer! uma!
transposição! envolvendo! se! os! termos! comumente! utilizados! são!
palatáveis! na! administração!publica.!A!metodologia! precisa! ainda! estar!
contextualizada! de! acordo! com! os! desafios! do! setor! público! como! o!
problema! tratar! a! fragmentação! na! execução! por! diferentes!
organizações.!

Especialista! 7:! Existe! necessidade! pois! a! legislação! e! questões!
normativas!influenciam!na!necessidade!de!adaptação.!Contudo,!isso!não!
pode! ser!desculpa!para!não!utilizar!nenhum!método!de! gerenciamento!
de!projetos.!!

Especialista! 8:! Sim! pois! no! setor! público! deve! existir! mais! cuidado! ao!
lidar!com!a!equipe.!Outra!necessidade!está!na!linguagem!a!ser!utilizada!
que! precisa! ser! mais! simples! para! promover! maior! compreensão! por!
diferentes! stakeholders.! E! deve! ainda! ter! uma! ênfase! na! formação! da!
equipe!para!a!execução!do!projeto.!

Especialista! 9:! ! Existe! a! necessidade! de! adaptação! pois! os! stakeholders+
são!mais!diversos!do!que!no!setor!privado!que!são!em!menor!número!e!
menos! voláteis.! No! setor! privado! você! define! o! projeto,! sabe/se! as!
necessidades! dos! stakeholders! e! dificilmente! existirão! regras! novas! ao!
longo!do!projeto.!

A! necessidade! de! customização! também! pode! ser! confirmada! a! partir! de! uma!

análise! do! referencial! teórico.! ! Outro! aspecto! relevante! apresentado! pelos!

especialistas!1,!9!e!10!foi!a!inclusão!da!nova!área!de!conhecimento!sobre!gestão!
de!stakeholders!no!PMI(2013)!que!é!um!tema!de!grande!relevância!para!o!setor!

público!e!também!amplamente!abordado!na!bibliografia!pesquisada.!!

Já!a!opinião!do!especialista!2!traz!outro!aspecto!específico!do!setor!público!que!

influencia!na!customização!da!metodologia!que!é!a!utilização!de!apenas!aspectos!

financeiros!para!medir!o!desempenho!dos!projetos!no!setor!privado!enquanto!no!

público! os! indicadores! tendem!a! ser! diferentes.! ! Essa! visão! é! corroborada! por!

Baldri! (1998)! que!defende!que! os! critérios! de! sucesso!de! um!projeto! no! setor!

público! são! variados! e! às! vezes! relacionados! com! a! perspectiva! de! um!

stakeholder! particular,! são! de! natureza! qualitativa! e! não! financeiros.! E!

complementando! esse! pensamento,! Levy! &! Pauzner! (2013),! destacam! que! os!

projetos!do!setor!público!geram!tanto!benefícios!financeiros!quanto!sociais!e!por!

isso!não!podem!ser!avaliados!por!apenas!alguns!desses!temas.!!
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Outro! ponto! apresenta! pelo! especialista! 4! é! a! existência! de! metodologias!

desenvolvidas! especificamente! para! o! setor! público! como! a! RBM! apresentada!

por!UNDP! (2009),! ZOPP!abordada!por!GTZ(1996)! e! ainda! complementada!por!

PRINCE2!baseado!em!OGC!(1999)!que!não!foi!mencionada!mas!foi!discutida!no!

referencial!teórico.!A!visão!definida!por!UNDP!(2009)!como!uma!metodologia!de!

gestão! de! ciclo! de! vida! de! projetos! e/ou! programas! que! integra! estratégia,!

pessoas,! recursos,!processos!e! indicadores!para!melhorar!o!processo!decisório,+

transparência+ e+ accountability! evidência! aspectos! específicos! do! setor! público!

que! não! são! apresentados! por! outros! métodos! como! o! PMI(2013)! e! Prado!

(2003).!Para!esses!autores!um!projeto!é!definido!como!um!esforço! temporário!

para!gerar!um!bem,!seja!ele!produto!ou!serviço,!com!características!que!lhe!são!

únicas.!Visão!similar!é!apresenta!por!IPMA%%(2012)%onde%um%projeto%é%entendido%
como$ uma$ operação$ com$ restrições$ de$ custos$ e$ prazos,$ caracterizada$ por$ um$
conjunto!definido!de!entregas!com!base!em!normas!e!requisitos!de!qualidade.!E!

finalmente,! Kerzner! (2002)! também! define! um! projeto! como! um!

empreendimento! com!objetivo! identificável!que! consome!recursos!e!opera! sob!

pressões!de!prazos,!custos!e!qualidade.!A!análise!comparativa!das!definições!de!

PMI(2013,)!Prado!(2003),!IPMA!(2012)!e!Kerzner!(2002)!com!a!visão!de!UNDP!

(2009)! e! do! especialista! 4! demonstra! essa! preocupação! maior! com! a!

transparência!e!o!accountability!que!são!mais!relevantes!no!setor!público!do!que!

no!privado.+

Quais+as+principais+especificidades+da+administração+pública+em+relação+a+privada+

que+mais+influenciam+a+implementação+da+gestão+de+projetos?++

Existem! diversas! especificidades! do! setor! público! que! trazem! desafios! para! a!

gestão!de!projetos!e!por! isso!a!visão!dos!especialistas! foi!bastante!dispersa.!As!

especificidades! mais! citadas! na! visão! dos! especialistas! envolvem! o! quadro!

regulamentar!mais! rígido,! a!maior! rotatividade!da! cúpula! e!maior! estabilidade!

das! equipes,! a! ausência! de! incentivos! e! reconhecimento,! a!maior! preocupação!

com! o! orçamento! e! a! diferença! de! finalidade! dos! projetos! envolvendo! foco! e!

diversidade!de!públicos!envolvidos.!A!tabela!abaixo!apresenta!um!resumo:!
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Especificidades!do!setor!público! Citações!

Quadro!regulamentar!mais!rígido! 6!

Maior!rotatividade!da!cúpula! 2!

Ausência!de!incentivos!e!reconhecimento! 2!

Diferença!de!finalidade!dos!projetos! 2!

Maior!preocupação!com!orçamento! 2!

Estabilidade!das!equipes! 2!

Maior!diversidade!de!públicos!atendidos!pelos!projetos!! 1!

Ambiente!externo!mais!complexo! 1!

Mecanismos!de!representação!dos!interesses!mais!amplos! 1!

Estruturas!mais!complexas!em!função!do!seu!porte! 1!

Perfil!diferenciado!do!gerente!de!projetos! 1!

Necessidade!de!participação!social! 1!

Diversidade!e!quantidade!de!stakeholders! 1!

Tabela!6!–!Especificidade!do!setor!público!que!impactam!a!gestão!de!projetos!
Fonte:!Elaborado!pelo!autor!a!partir!das!respostas!dos!especialistas!

Abaixo!a!transcrição!dos!trechos!das!entrevistas!com!os!especialistas!sobre!essa!

especificidade!e!sua!influência!na!gestão!de!projetos.!

Especialista!1:!O!ambiente!de!política!pública!é!mais!complexo,!instável!e!
imprevisível! do! que! o! econômico.! Existe! ainda! uma!maior! volatilidade!
dos! interesses,! os!mecanismos! de! representação! de! interesse! são!mais!
amplos! e! complexos! como! o! parlamento,! órgãos! de! controle! e!
manifestações.!As!estruturas!são!mais!complexas!pois!são!maiores,!com!
mais! níveis! e! mais! agentes! que! geram! problemas! de! integração,!
coordenação! e! centralização.! O! quadro! regulamentar! torna! as!
organizações!públicas!mais!lentas!e!rígidas.!As!estruturas!de!incentivos!e!
cultura! são! anti/empreendedoras! com! modelo! de! reconhecimento! de!
cabeça! para! baixo! pois! as! existe! uma! prerrogativa! de! direito! que!
ninguém!precisa!gerar!resultado!no!final!do!dia.!Como!exemplo,!se!você!
fizer!irá!correr!risco!e!se!não!fizer!será!premiado.!!Existe!ainda!uma!alta!
rotatividade!da!cúpula!e!a!base!nem!sempre!está!engajada!e!interessada.!
Por! isso,! pensar! gestão! de! projetos! em! um! ambiente! como! esse! é!
diferente!de!pensar!gestão!de!projetos!dentro!de!uma!obra!ou!no!setor!
privado.!A!metodologia!tem!que!ter!mais!envolvimento!dos!stakeholders+
na!modelagem!dos!projetos.!Deve/se!saber!ler!o!contexto!para!identificar!
possíveis! fontes! de! conflito.! O! perfil! do! gerente! de! projetos! do! setor!
público! também!deve! ser!diferente! já!que!ele!precisará! saber!atuar!em!
rede!e!interagir!com!os!stakeholders.!Outra!especificidade!é!a!sabotagem!
interna!onde!todas!as!rotinas!são!cumpridas!mas!o!projeto!não!avança,!
nada! acontece! no! mundo! real.! Existe! também! uma! má! utilização! do!
conceito!de!gestão!de!projetos!no!setor!publico.!
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Especialista! 2:! Existe! uma! diferença! de! realidade.! No! setor! privado! é!

expresso!sob!o!ponto!de!vista!financeiro!e!no!público!temos!a!finalidade!

social.! No! setor! privado! o! topo! tende! a! ser! estável! e! a! base! instável!

enquanto!que!no!setor!público!acontece!o!contrário!pois!o!topo!é!instável!

e! a! base! é! mais! estável.! No! setor! privado! devemos! alinhar! a! cúpula!

enquanto! no! publico! ela!muda! frequentemente.! A! lógica! do! direito! faz!

com!que!no!setor!público!somente!é!feito!oque!a!lei!permite!enquanto!no!

privado! só! não! é! feito! oque! é! proibido.! Existe! ainda! a! diferença! da!

flexibilidade!do!modelo!de!gestão!de!pessoas!no!setor!privado!e!a!rigidez!

do!setor!público.!!

Especialista! 3:No! privado! existe! uma! maior! preocupação! da! urgência!

com!o!tempo,!enquanto!no!setor!público!a!restrição!orçamentária!é!mais!

forte.! No! privado! existe!mais! flexibilidade! de! alterar! custos! do! projeto!

desde! que! atendam! aos! interesses.! E! no! público! existe! mais! foco! no!

controle.!

Especialista!4:!No!setor!público!existe!uma!ideologia!e!missão.!Por!isso,!o!

motivo! de! muitas! pessoas! estarem! doentes! em! ser! servidor! publico!

justamente!por!não!terem!essas!características.!Outra!diferença!é!que!a!

perspectiva! privada! é!mercantilista! com! foco! no! lucro! e! o! público! tem!

foco!no!bem!estar!social.!Outro!fator!é!que!as!exigências!de!controle!do!

setor!público!são!maiores!do!que!os!do!setor!privado.!

Especialista!5:!A!primeira!diferença!está!na!estabilidade!do!emprego!que!

gera!uma!maior!necessidade!de!conquistar,!motivar!e!liderar!pelo!gestor.!

Já! no! setor! privado! as! decisões! são! mais! no! formato! top/down! pois! o!

colaborador! foi! contrato! para! aquela! função.! E! existe! ainda! a!

especificidade! de! que! a! maior! parte! dos! direcionamentos! depende!

apenas!do!gestor!e!sua!cabeça!e!não!é!algo!institucional.!!

Especialista! 6:! As! especificidades! envolvem! diferentes! aspectos.! Na!

dimensão! do! resultado:! enquanto! a! iniciativa! privada! pode! escolher! e!

segmentar!quais!públicos!pode!ou!quer!atender,!o!setor!publico!não!tem!

direito!de!realizar!esse!tipo!de!escolha.!Se!o!setor!público!não!for!atender!

100%! precisa! explicar! os! motivos! mesmo! que! seja! inviável.! Outro!

aspecto! é! que! é! difícil! comunicar! com! os! diversos! públicos! os!motivos!

para! atender! os! 100%! pois! os! recursos! não! são! suficientes.! No! setor!

público!o!modelo!de!gestão!não!é!por! resultado,!mas!sim!por! recursos.!

Quando!existe!um!contingenciamento!de!recurso!todo!o!planejamento!é!

deixado! de! lado.! Também! é! importante! mencionar! as! limitações! de!

legislação! e! o! maior! nível! de! controle! envolvendo! organizações! como!

TCU,!CGU,!MPU.!Devemos!ainda! lembrar! as! limitações!do! setor!público!

que!só!pode!fazer!oque!estiver!expresso.!E!finalmente,!outro!aspecto!é!a!

limitada!capacidade!de!inovação!e!lentidão!de!resposta.!!

Especialista!7:!Existe!um!foco!diferente!pois!o!mundo!privado!não!teria!

interesse!em!atender!diversos!segmento!que!o!público!precisa!atender.!

Existe!também!a!necessidade!de!participação!social!que!diferencia.!!

Especialista! 8:! Legislação! de! pessoal! com! estabilidade! e! falta! de!

reconhecimento! do! desempenho! ou! incentivos! para! resultados.! Outra!

diferença! está! dificuldade! e! complexidade! no! relacionamento! com!
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stakeholders+do!projeto.!E!temos!também!regras!mais!rígidas!que!devem!
ser!seguidas!pelo!gerente!e!equipe.!

Especialista! 9:! A! legislação! e! as! regras! do! setor! público! são! mais!
rigorosas!do!que!no!setor!privado,!existe!um!menor!senso!de!urgência!e!
a!diversidade!e!quantidade!de!stakeholders.!!

A! visão!dos! especialistas! 1,! 2,! 3,! 4,! 7! e! 10!de! que! os! projetos! no! setor! público!
precisam! apresentar! bom!desempenho! dentro! de! regras! que! impõe! limitações!
que!podem!gerar!atrasos!e!consumo!de!recursos!também!é!bastante!discutida!na!
literatura.!Nesse!contexto,!Nutt!&!Backoff!(1993),!defende!que!a!governança!dos!
recursos!no!setor!público,! incluindo!a! legislação,!é!uma!especificidade!e!requer!!
novas!ferramentas!de!gestão!em!função!da!demanda!crescente!por!eficiência.!!

Corroborando!com!essa!visão!dos!especialistas!1!e!10!Wirick!(2009)!apresenta!
que!os!projetos!desenvolvidos!no!setor!público!são!mais!difíceis!do!que!no!setor!
privado!pois!envolvem!uma!grande!diversidade!de!stakeholders.++

Sobre!a!maior!rotatividade!da!cúpula!apresentada!pelos!especialistas!1!e!2!temos!
uma! visão! similar! apresentada! por!Meyer! (1979! apud! Perry! &! Rainey,! 1998).!
Para!o!autor,!as!hierarquias!no!setor!público!são!estáveis,!mas!existem!mudanças!
frequências!na!composição!de!suas!unidades.!!

Temos!ainda!como!pontos!apresentados!por!Wirick!(2009)!e!não!indicados!pelos!
especialistas! o! ambiente! com!conflito!de!metas! e! a!necessidade!de! cooperação!
com!outras!organizações.!!

4.3 Síntese*das*respostas*do*Bloco*IV$

O+ setor+ público+ apresenta+ uma+maior+ diversidade+ de+ stakeholders+ (fornecedores,+

beneficiários,+ políticos,+ imprensa,+ eleitores,+ entre+ outros)+ do+ que+ o+ privado.+ Essa+

especificidade+do+setor+público+influência+na+implementação+da+gestão+de+projetos?+

Como?+

Na!visão!dos!especialistas,!a!gestão!de!stakeholders!gera!múltiplos!impactos!nos!
projetos!do!setor!público!como!principalmente!o!maior!tempo!dedicado!para!o!
envolvimento! dos! stakeholders,! a! mudança! frequente! de! interesses! e! a! maior!
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dificuldade!na!definição!do! escopo!do!projeto.!A! tabela! abaixo! faz!um!sumário!

desses!impactos!indicados!pelos!especialistas.!!

Impacto!da!diversidade!de!stakeholders!no!setor!público! Citações!

Maior!tempo!para!envolvimento!dos!stakeholders! 4!

Mudança!frequente!de!interesses!
3!

Maior!dificuldade!na!definição!do!escopo!
3!

Customização!da!comunicação!em!diferentes!formatos!
1!

Menor!previsibilidade!do!projeto!
1!

Gestão!participativa!e!controle!social!
1!

Descontinuidade!dos!projetos!
1!

Tabela!7!–!Diversidade!de!stakeholders!
Fonte:!Elaborado!pelo!autor!a!partir!das!respostas!dos!especialistas!

Os! trechos! abaixo! representam! os! principais! trechos! das! entrevistas! com! os!
especialistas!sobre!o!tema!stakeholders:!!

Especialista!1:! !A!consequência!é!o!problema!na!definição!do!escopo!de!

forma! a! agregar! uma! maior! gama! de! interesses! e! conflitos.! Existe!
também!um! impacto!na!dificuldade!de! implementar! o!projeto!uma!vez!
que!os!interesses!mudam!frequentemente.!

Especialista!2:!Existe!o!impacto!na!continuidade!dos!projetos.!A!solução!
é!transformar!projetos!de!governo!em!projetos!de!estado.!A!perenidade!

depende! do! reconhecimento! de! fora! para! dentro.! Quanto! maior! a!
capacidade!de!identificar!esse!contexto!e!fazer!as!traduções!maior!será!a!
chance!de!êxito.!!

Especialista! 3:! O!maior! número! de! stakeholders! impacta! pois! o! desafio!
será! encontrar! o! ponto! de! equilíbrio! entre! as! diferentes! visões.! Além!

disso,! outro! impacto! é!que!pode!gerar!mais! impactos! em!mudanças!no!
projeto.!!

Especialista!4:!Impactará!!na!maior!necessidade!de!planejamento,!maior!
tempo!dedicado!no!envolvimento!dos!stakeholders!do!projeto.!!

Especialista!5:!Impacta!em!especial!pela!necessidade!de!uma!gestão!mais!

participativa!com!os!diferentes!atores!e!uma!maior!exigência!de!controle!
social.!

Especialista!6:!O!que!impacta!não!é!a!multiplicidade!de!stakeholders,!mas!
a!forma!como!os!diversos!stakeholders!consultam!e!interagem.!!

Especialista!7:!O!impacto!está!relacionado!com!a!necessidade!de!olhar!as!

redes!de!gestão!de!diferentes!atores!envolvidos!no!projeto.!Isso!faz!com!
que! não! exista! uma!previsibilidade! ou! pelo!menos! uma!previsibilidade!
menor.!O!projeto!no!setor!público!opera!dentro!de!um!sistema!complexo!
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e! por! isso! precisa! de! metodologias! que! saibam! tratar! adequadamente!
esse!desafio.!!

Especialista! 8:! A! maior! dificuldade! está! na! necessidade! de! envolver! e!
mobilizar!os!diversos!stakeholders.!Outro!aspecto!está!relacionado!com!a!
necessidade!de!customizar!as!informações!sobre!o!projeto!em!diferentes!
formato!para!atender!a!diferentes!tipos!de!interesse!que!gera!retrabalho!
para!a!equipe.!E!por! fim,!existe!ainda!o!problema!a!mudança!constante!
dos!diferentes!stakeholders!ao!longo!do!projeto.!

Especialista! 9:! Existe! um! impacto! positivo! e! outro! negativo.! O! positivo!
está! relacionado! com! a! maior! abrangência! na! discussão! com! os!
stakeholders! e! o! negativo! com! a! dificuldade! de! fazer! acordos! pois! no!
setor!público!geralmente!não!existe!uma!preponderância!entre!os!atores.!!

A!visão!de!todos!os!especialistas!é!reforçada!por!Arnaboldi,!Azzone!e!Savoldelli!
(2004),!que!chamam!a!atenção!que!a!natureza!política!das!instituições!públicas!
gera! a! necessidade! de! envolver! por! um! lado! membros! eleitos! e! por! outro!
stakeholder! que! aparentemente! não! tem! relação! com! o! projeto.! Por! isso,! os!
autores!Arnaboldi,!Azzone!e!Savoldelli!(2004)!e!UNDP!(2009)!e!os!especialistas,!
destacam!que!qualquer!mudança!no!setor!público!envolve!uma!revisão!de!uma!
rede! de! relações! que! poderá! criar! possíveis! tensões! e! concluem! dizendo! que!
como!consequência!é!fundamental!envolver!todos!os!stakeholders.!Dessa!forma,!
para!UNDP!(2009)!uma!das!fraquezas!dos!projetos!no!setor!público!é!o!aumento!
no! envolvimento! dos! usuários,! clientes! e! demais! stakeholders+ do! projeto.!
Contudo! os! autores! ainda! fazem! a! ressalva! que! mesmo! envolvendo! todos! os!
sktaheolders! pode! não! ser! ainda! suficiente! uma! vez! que! eles! podem! ter!
diferentes!interesses!e!a!negociação!das!metas!pode!não!ter!fim.!!

De! forma! similar! ao! especialista! 10,! a! abordagem! de! Baldri! (1998),!menciona!
que! a! execução! de! projetos! no! setor! público! pode! estar! ! condicionada! a! outra!
organização!que!não!seja!patrocinadora!direta!do!projeto!ou!um!stakeholder!do!
projeto!que!tem!poder!de!veto.!Esse!entendimento!é!também!de!Wirick!(2009)!
que! destaca! que! os! projetos! no! setor! público! precisam! considerar! outros!
projetos!e!programas!do!governo!e!por!isso!incluem!mais!stakeholders+dentro!o!
seu!modelo!de!gestão.!

Em! linha! com! a! visão! do! especialista! 9,! os! autores! Crawford! &! Helm! (2009)!
destacam! como! especificidades! do! setor! publico! a! necessidade! de! satisfazer!
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múltiplos! e! imprevisíveis! stakeholders.+ Essa! característica! faz! com! que! exista!

uma! exigência! maior! de! uma! comunicação! mais! efetiva,! formas! de! consulta! e!

resposta! a! diferentes! necessidades! como! comunidade,! usuários,! clientes,!

consumidores,! outras! agências! de! governo,! aspectos! regulatórios,! políticos,!

imprensa,! setor! privados! e! outros! atores! competindo! pelos! seus! interesses,!

demandas!e!objetivos.!!

Outro! elemento! não! indicado! pelos! especialistas,!mas!mencionado! por! Ring! &!

Perry! (1985),! sobre! o! impacto! dessa! diversidade! de! stakeholders! está!

relacionado!com!a!geração!de!um!modelo!de!avaliação!múltiplo!e!disperso.!Ainda!

para!os!autores,!outro!elemento!identificado!envolve!o!processo!decisório!aberto!

e!mais!amplo!do!governo!quando!comparado!com!setor!privado.!!

Existe+uma+dificuldade+do+ setor+público+ em+definir+ critérios+ para+mensuração+do+

sucesso+de+um+projeto+público.+No+setor+privado+as+métricas+envolvem,+geralmente,+

volume+ de+ vendas,+ lucratividade+ ou+ custos.+ Essa+ especificidade+ do+ setor+ público+

influencia+na+implementação+da+gestão+de+projetos?+Como?+

A!maior! parte! dos! especialistas! concorda!que! existe! uma!maior! dificuldade!do!

setor!público!em!medir!o!desempenho!dos!projetos!do!que!o!privado.!A! tabela!

abaixo!apresenta!a!consolidação!das!respostas:!

Mensuração!do!desempenho!em!projetos! Citações!

Existe!maior!dificuldade!no!setor!público! 7!

Não!existe!maior!dificuldade!no!setor!público! 2!

Tabela!8!–!Mensuração!do!desempenho!do!projeto!no!setor!público!
Fonte:!Elaborado!pelo!autor!a!partir!das!respostas!dos!especialistas!

Os! especialistas! que! concordam! que! existe! uma! maior! dificuldade! de!

mensuração!do!desempenho!dos!projetos!no!setor!público!e!seus!relatos!são:!

Especialista!2:!É!mais!difícil!medir!pois! a! finalidade!do! setor!privado!é!
mais! mensurável! do! que! o! setor! público.! Não! existe! um! conselho! de!
usuários!do!serviço!público!que!ajudem!na!discussão!dos! indicadores!e!
metas.! Esse! inclusive! é! outro! desafio! do! setor! público! pois! em!muitos!
casos! não! se! define! a! meta! ex/ante! e! só! oque!melhorou! o! resultado! é!
apresentado.! Outro! problema! está! relacionado! com! a! menor! tradição,!
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complexidade!das!fontes!e!ausência!de!dados!de!série!histórica!no!setor!
público! que! faz! com! que! exista! o! problema! onde! se! eu! não! sei! medir!
oque! eu! quero! eu! passo! a! querer! oque! eu! sei! medir! prejudicando! a!
qualidade!e!adequação!dos!indicadores.!!

Especialista!3:!A!exigência!de!controle!gera!necessidade!de!delegação!do!
gerente!para!a!equipe!via!algum!instrumento!formal.!Implicará!em!uma!
gestão!documental.!Deve/se!verificar!a!rastreabilidade!da!documentação.!

Especialista! 4:! Em! alguns! projetos! do! setor! público! existe! uma!
preocupação! apenas! com! custos! financeiros! e! não! econômicos.! Existe!
também! uma! necessidade! de! cuidado! maior! com! o! planejamento!
financeiro!do!projeto!e!do!tempo.!Outro!aspecto!é!que!no!setor!público!
não! existe! uma! preocupação! com! agregação! de! valor! e! sim! de!
conformidade!com!orçamento!e!prazos.!!

Especialista! 5:! O! monitoramento! e! a! avaliação! de! resultados! ainda! é!
muito! incipiente! no! setor! público.! No! setor! público! ainda! existe! o!
problema!de!ter!recursos!escassos!e!é!muitas!vezes!no!momento!de!crise!
que! se! consegue! evoluir! mais.! Deveriam! ser! definidos! os! pontos! de!
controle!e!os!responsáveis!pela!medição!dos!resultados!dos!projetos.!!

Especialista!6:!Tem!relação!com!a!cultura!de!avaliação.!No!setor!publico!
o! PDCA! nunca! roda! de! forma! completa.! Os! indicadores! utilizados! pelo!
setor! publico! são! de! esforço! envolvendo! escolas! construídas,! ruas!
pavimentadas,! entre! outros! Como! isso! contribui! para! o! resultado?! Os!
projetos!se!preocupam!apenas!com!a!eficiência!e!em!alguns!casos!até!a!
eficácia,! mas! o! foco! principal! não! é! o! resultado.! Deve/se! lidar! com! a!
dimensão!de!corte!de!recursos!e!sua!relação!com!os!impactos!esperados.!
Deveríamos! ter! um! ciclo! de! voltar! aos! indicadores! e! avaliar! como!
repriorizar! as! ações! para! gerar! o! resultado.! Existe! uma! grande!
dificuldade! de! entendimento! sobre! mensuração! e! avaliação! de!
desempenho! no! setor! público.! Uma! grande! questão! é! sobre! oque! é!
produtividade!na!administração!publica?!

Especialista! 8:! O! setor! público,! quando!mede,! para! na! eficácia! de! seus!
projetos.! Existem! questões! culturais! e! políticas! que! impedem! o!
desenvolvimento! de! melhores! métodos! de! mensuração! pois! não!
interessa! ao! setor! público! medir.! Só! existiria! um! melhor! processo! de!
medição!se!fosse!obrigatório!ou!exigido!por!tribunais!de!contas.!!

Especialista! 9:! Não! existem! indicadores! no! setor! público! para!
acompanhamento! do! desempenho! dos! projetos,! não! existe! controle! e!
série!histórica.!Existe!também!um!menor!rigor!com!os!serviços!públicos!
do!que!com!o!privado.!!

Já!os!especialistas!que!discordam!dessa!maior!dificuldade!de!medição!do!setor!

público!comparado!com!o!privado!são:!

Especialista! 1:! A! dificuldade! de! mensurar! é! igual! no! setor! público! e!
privado.! A! questão! é! a! inadequação! dos! sistemas! de!medição! pois! não!
acredito! que! existe! essa! capacidade! de! medição! no! setor! privado.!
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Existem!ainda!áreas!com!indicadores!consagrados!no!setor!público!como!
saúde,! educação! e! segurança.! As! dificuldades! são! de! ordem! diferente!
pois! não! é! a! falta! de! indicadores! mas! como! tirar! bom! proveito! dos!
indicadores! e! apropriar! essas! informações! no! processo! decisório.! No!
setor!privado!essa!apropriação!é!melhor.!!

Especialista!8:!Não!é!que! falta! indicador!no!setor!público,!oque!existe!é!
uma! falta!de! interesse! em! ser! cobrado.!Nesse! contexto,! o! setor!público!
não!gosta!de!se!expor!e!por!isso!existe!um!pacto!de!mediocridade.!Deve/
se!ver!primeiro!verificar!o!resultado!o!resultado!e!depois!o!esforço.!Por!
isso,!deve/se!harmonizar!a!conversa!com!os!órgãos!de!controle.!Quando!
existe!isso!começa!a!ter!punição!baseado!nos!indicadores.!!

A!visão!apresentada!pelos!especialistas!2,!3,!4,!5,!7,!9!e!10!estão!alinhadas!com!a!

apresentada!por!Baldri! (1998)! que!defende!que! os! critérios! de! sucesso!de!um!

projeto!no!setor!público!são!variados!e!as!vezes!relacionados!com!a!perspectiva!

de!um!stakeholder!particular,!são!de!natureza!qualitativa!e!não!financeiros.!!

Os! especialistas! 2,! 7! e! 9! apresentaram! o! mesmo! argumento! de! Ika! (2015)!

destacando! que! além! de! critérios! como! a! relevância! do! projeto! para! as!

prioridades! de! seu! público/alvo,! a! efetividade! do! atendimento! dos! objetivos,! a!

eficiência! da! adequação!do!uso!de! recursos,! deveriam! também! ser! observados!

critérios! como!os! impactos! do!projeto,! de! forma!direta! ou! indireta! e! de! forma!

intencional!ou!não,!e!de!sustentabilidade!ao!longo!do!tempo!dos!resultados.!!

E!confirmando!a!visão!do!especialista!4!Crawford!&!Helm!(2009)!destacam!que!

os! critérios! desempenho! dos! projetos! no! setor! público! não! estão! restritos! a!

questões! como! tempo! e! custos,! mas! também! envolvem! entrega! de! serviços,!

entrega! de! valor! e! satisfação! dos! clientes! e! usuários.! Corroborando! com! esse!

pensamento,!Levy!&!Pauzner!(2013),!destacam!que!os!projetos!do!setor!público!

geram! tanto! benefícios! financeiros! quanto! sociais! e! por! isso! não! podem! ser!

avaliados!por!apenas!alguns!desses!temas.!Por!isso,!Shepherd!e!Valencia!(1996)!

entendem! que! existe! uma! dificuldade! em! definir! e! medir! com! exatidão! os!

resultados!da!administração!publica.!

Já!os!especialistas!1!e!8!discordam!dessa!visão!afirmando!que!a!dificuldade!de!

mensuração! também! existe! no! setor! privado.! Outro! ponto! apresentado! como!

especificidade! em! relação! a! essa! dificuldade! foi! a! falta! de! interesse! em! ser!
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cobrado! que! gera! uma! menor! disposição! para! definir.! Por! isso,! segundo! o!

especialista! 8,! existe! uma! necessidade! dos! órgãos! de! controle! começarem!

também! a! cobrar! desempenho! das! organizações! públicas! e! consequentemente!

aplicarem!punições!baseadas!em!performance.!!

Além! da! dificuldade! de! definir! adequadamente! os! indicadores! existe! ainda! o!

problema! do! processo! de! medição! no! setor! público! que! não! foi! citado! pelos!

especialistas.! Sobre! esse! tema! Castro,! Simões,! Proença! e! Knopp! (2011)!

apresentam! alguns! desafios! encontrados! em! uma! organização! brasileira!

estudada!como:%a)% indisponibilidade%de%dados;%b)%defasagem%de%dados%gerando%
uma$ incompatibilidade$ temporal$ entre$ o$ ano$ em$ que$ se$ está$ avaliando$ e$ o$
resultado*parametrizado*por*indicadores;*c)*dados*ambíguos*de*fontes*múltiplas*
e!inconsistentes;!e"d)"dificuldades"de"inferências"causais."!

As+exigências+de+controle+e+transparência+tendem+a+ser+maiores+no+setor+público+do+

que+ no+ privado.+ Tais+ exigências+ envolvem+ requisitos+ de+ definidos+ normas+ e+

legislações,+bem+como+a+necessidade+de+prestação+de+contas+e+transparência+para+

políticos,+órgãos+de+controle,+imprensa+e+outros+atores.+Essa+especificidade+do+setor+

público+influencia+na+implementação+da+gestão+de+projetos?+Como?+

Na!visão!dos!especialistas!os!maiores!impactos!da!maior!exigência!de!controle!e!

transparência! de! projetos! no! setor! público! estão! relacionados! com! a! maior!

exigência! de! organização! do! projeto! e! o! maior! tempo! gasto! na! geração! de!

informações.!Outro!impacto!citado!foi!sobre!o!tipo!de!controle!mais!preocupado!

com! o! cumprimento! de! normas! do! que! a! geração! de! resultados! do! projeto.! A!

tabela!abaixo!sintetiza!os!impactos!mencionados!pelos!especialistas.!!

Controle!e!transparência!na!gestão!de!projetos! Citações!

Maior!exigência!de!organização!do!projeto! 4!

Controle!normativo!e!não!orientado!para!resultados! 2!

Tempo!gasto!para!geração!de!informações! 2!

Atraso!nos!projetos! 1!
Tabela!9!–!Controle!e!transparência!na!gestão!de!projetos!
Fonte:!Elaborado!pelo!autor!a!partir!das!respostas!dos!especialistas!
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Os!trechos!abaixo!correspondem!a!opinião!dos!especialistas!sobre!as!exigências!

de!controle!e!transparência!e!o!seu!impacto!na!gestão!de!projetos.!!

Especialista!1:!Esse!conceito!também!se!aplica!no!privado!em!função!da!
governança!corporativa.!Essas!exigências!contribuíram!para!aumentar!a!
complexidade!do!ambiente!do!projeto!no!setor!publico.!Esse!controle!é!
ainda!apenas!normativo!mas!também!social!no!setor!público.!!

Especialista!2:!Como!o!dinheiro!é!público!ele!precisa!ser!mais!controlado.!
A!exigência!de!controle!é!maior!do!que!a!finalidade!do!projeto.!Os!órgãos!
de! controle! tem! maior! capacidade! e! aparelhamento! do! que! nas! áreas!
finalísticas! envolvendo!melhores! salários,! qualificação! e! infraestrutura.!
Isso! faz! com! que! exista! um! setor! público! a! cultura! do! medo! onde! é!
melhor!não!fazer!nada!do!que!fazer!alguma!coisa!e! função!do!receio!de!
punição.! Não! deveria! ser! prestado! contas! apenas! sobre! contas! mas!
também!sobre!resultados.!O!nome!é!ruim!pois!denota!apenas!que!se!você!
usou! o! dinheiro! em! conformidade! com! a! legislação! e! não! com! os!
resultados.!Por!isso,!os!servidores!se!limitam!as!formalidades!pois!sabem!
que!serão!cobrados!apenas!sob!esse!aspecto!e!não!sobre!resultados.!

Especialista!3:!Quem!quer!trabalhar!bem!tem!mais!dificuldades,!mas!isso!
não! impede! os! problemas! de! corrupção! aconteçam.! É! importante! a!
transparência! e! busca! da! otimização! do! uso! de! recursos!mas! isso! gera!
um! efeito! perverso! de! atrasos! em! projetos! como! consequência! da!
burocracia.!

Especialista! 4:! Uma! ressalva! importante! é! comparar! as! exigências! de!
controle!do! setor!público! com!o!privado!de! capital! aberto!que! também!
possui! grandes! exigências! de! controle! e! transparência.! Existe! uma!
necessidade! de! gestão! documental,! rastreabilidade! e! segregação! de!
funções!para!garantir!a!conformidade!exigida.!Como!consequência,!gera!
um!custo!de!projetos!maior!decorrente!dos!gastos!com!transparência.!!

Especialista!5:!Isso!contribui!para!que!o!projeto!seja!melhor!estruturado!
em!função!de!uma!maior!exigência!de!geração!de!diferentes!relatórios!de!
progresso.!!

Especialista! 6:! A! produção! de! volume! de! informações! e! sobretudo! da!
sobreposição!de!informação!é!muito!grande!no!setor!público!em!função!
das!diferentes!exigências!das!diferentes!instâncias!de!controle.!A!mesma!
informação! deve! ser! fornecida! em! modelos! diferentes,! em! tempos!
diferentes.! O! tempo! gasto! nessas! atividades! são! desproporcionais! e!
dificulta!a!execução!dos!projetos.!Para!piorar,!o!controle!ainda!não!é!por!
resultados,! e! quando! se! faz,! que! tipo!de!modelo! é! utilizado!pois! o! foco!
ainda!é!procedimento.!

Especialista! 7:! Os! controles! geram! impactos! na! burocracia! pois! criam!
empecilhos! que! geram! atrasos! no! início! dos! projetos.! Quem! quer!
trabalhar! tem! mais! dificuldades! e! por! outro! lado! isso! não! consegue!
evitar!os!grandes!problemas.!
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Especialista! 8:! A! lei! de! acesso! à! informação! representa! um! grande!
avanço!nesse!quesito.!A!gestão!de!projetos!pode!ajudar!no!processo!de!
transparência! pois! coleta! e! organiza! a! informação! sobre! a!
implementação.! Muitos! projetos! que! não! tinham! metodologias! de!
gerenciamento! desestruturadas! não! tinham! condições! de! prestar! as!
informações!exigidas!e!então!passaram!a!utilizá/la.!!!

Especialista!9:!O! setor!público!preocupa/se!em!preencher! formalidades!
legais! e! não! necessariamente! com! o! resultado.! Isso! impacta! em! tempo!
pois! exigem! etapas! que! são! necessárias! mas! muitas! vezes! não! geram!
valor.!Outro!aspecto!relacionado!com!a!transparência!é!que!os!portais!da!
transparência! muitas! vezes! disponibilizam! informações! que! muitas!
vezes! o!próprio! servidor!não! consegue! interpretar! e! assim!é!uma! falsa!
ideia!de!transparência.!!

Um!dos! impactos!apresentados!pelos!especialistas!5,!6,!8!e!9!sobre!o!ambiente!
legal!mais!rigoroso!e!seu!impacto!na!organização!do!projeto!está!alinhado!com!o!

apresentada! Crawford! &! Helm! (2009)! que! apontam! que! a! gestão! de! projetos!

pode! ajudar! fornecendo! às! organizações! a! documentação! e! processos!

necessários! do! uso! dos! recursos! públicos! para! satisfazer! os! auditores.! Os!

especialistas! 7! e! 10! ainda! chamam! atenção! sobre! o! tipo! de! controle! que!

geralmente!não!tem!preocupação!com!o!resultado!em!linha!com!o!pensamento!

de! Crawford! &! Helm! (2009).! Para! os! autores,! como! consequência! desse!

pensamento!existe!uma! incidência!maior!de!auditorias!e! revisões!com!objetivo!

de!assegurar!a!utilização!adequada!dos!recursos!públicos.!

Para! os! especialistas! 8! e! 10,! em! linha! com! o! conceito! defendido! por! Wirick!

(2009),!existe!um!impacto!também!no!esforço!adicional!necessário!dos!gestores!

do! projeto! para! garantir! que! nenhuma! restrição! legal! seja! violada.! Essa!

preocupação! deve/se,! segundo! o! autor,! em! função! da! severidade! das! punições!

impostas! ao! setor! público! que! faz! com! que! os! servidores! tenham! aversão! ao!
risco,! e! até! mesmo! escolhendo! a! conformidade! legal! ao! cumprimento! dos!

objetivos!do!projeto.!!!

Alinhado! com! o! relato! do! especialista! 9,! os! autores! Crawford! &! Helm! (2009)!

abordam,! como! outro! fator! de! diferenciação,! a! grande! necessidade! de!

transparência!e!accountability!na!implementação!de!políticas!públicas,!utilização!

dos!serviços!e!entrega!dos!serviços.!Para!Shepherd!e!Valencia!(1996)!o!controle(
dos$ eleitores$ sobre$ os$ políticos$ é$ normalmente$ imperfeito,$ sendo$ que$
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organizações! politicas! destinadas! a! representar! os! eleitores! dificilmente!

trabalham!sem!atrito.!!

Os+colaboradores+do+serviço+público+possuem+estabilidade+no+serviço,+políticas+de+

remuneração+ com+ menos,+ ou+ até+ sem,+ componentes+ meritocráticos+ quando+

comparados+aos+seus+pares+no+setor+privado.+Essa+especificidade+do+setor+público+

influencia+na+implementação+da+gestão+de+projetos?+Como?+

Uma! das! características! mais! distintivas! do! setor! público! para! o! privado! está!

relacionada! com! as! políticas! de! pessoal! e! sua! influencia! nos! resultados.! Esse!

entendimento!foi!confirmado!por!todos!os!especialistas!e!gera!como!impactos!a!

falta!de!motivação!dos!servidores,!a!ausência!de!avaliação!de!desempenho,!uma!

estrutura!de!incentivos!inadequada,!o!não!cumprimento!de!prazos,!a!ausência!de!

responsabilidade!por!resultados!e!uma!falta!de!cobrança!da!liderança!conforme!

apresenta!a!tabela!abaixo.!!

Políticas!de!gestão!de!pessoas!no!setor!público! Citações!

Falta!de!motivação!dos!servidores! 2!

Ausência!de!avaliação!de!desempenho! 2!

Estrutura!de!incentivos!inadequada! 1!

Não!cumprimento!de!prazos! 1!

Ausência!de!responsabilidade!por!resultados! 1!

Falta!de!cobrança!da!liderança! 1!

Tabela!10!–!Políticas!de!gestão!de!pessoas!no!setor!público!e!seu!impacto!nos!projetos!
Fonte:!Elaborado!pelo!autor!a!partir!das!respostas!dos!especialistas!

As!opiniões!dos!especialistas!sobre!o! impacto!das!políticas!de!pessoas!no!setor!

público!são:!

Especialista! 1:! A! estrutura! de! incentivos! das! políticas! de! recursos!
humanos!no!setor!público!está!de!cabeça!para!baixo.!Quem!colabora!para!
implementar!o!projeto!deveria!ganhar!e!acontece!justamente!o!contrário.!
Se! ele! não! fizer! nada,! ninguém! reclamará,! e! ainda! não! se! arriscará.! Os!
incentivos! não! pecuniários! contam! muito! no! setor! público! como,! por!
exemplo,! o! sentimento! de! missão! e! realização.! E! sou! contra! a!
estabilidade! incondicional,! acredito! que! ela! deveria! ser! condicionada!
com!questões!como!de!tipo!de!função!e!desempenho.!
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Especialista! 2:! O! setor! público! paga! mal! e! tem! a! estabilidade! que! o!
privado!não!tem.!A!estabilidade!foi!criada!para!proteger!o!estado!e!não!
para!compensar!o!salario.!Nem!toda!a!função!pública!pressupõe!exercer!
função! de! estado! e! portanto! nem! todas! deveriam! ter! a! estabilidade.! A!
estabilidade!gera!paralisação,!comodidade!pela!ausência!de!motivação!e!
assim!atrasa!os!projetos.!!

Especialista!3:!Impacta!diretamente!na!motivação!do!gerente!de!projetos!
e!da!equipe.!Existe!a!necessidade!de!busca!de!outras!soluções!pois!o!fim!
da! estabilidade! não! é! a! solução.! Outra! característica! singular! do! setor!
público!é!a!responsabilização!do!gestor!pelo!risco!que!ele!corre.!Deve/se!
investir!em!um!processo!melhor!de!avaliação!do!desempenho.!

Especialista!4:!É!um!grande!problema!da!cultura!do!setor!público!de!não!
utilizar! a! avaliação! de! desempenho! como! instrumento! de! melhoria! da!
performance,!em!especial!quanto!a!remuneração!dos!servidores.!!

Especialista! 5:! Deveria! existir! um!meio! termo! entre! a! estabilidade! e! o!
modelo! utilizado! pelo! setor! privado! como! forma! alternativa! aos!
problemas! enfrentados! pelo! setor! público.! Outro! problema! está! na!
política! de! remuneração! pois! muitas! vezes! o! modelo! de! avaliação! de!
desempenho! e! gratificações! não! tem! relação! com! o! mérito.! Se! a!
remuneração! variável! for! bem! definida! pode! ajudar! a! melhorar! o!
desempenho.!!

Especialista!6:!A!estabilidade!é!necessária!apenas!no!casos!onde!existe!o!
papel!de!estado.!Por!isso,!a!estabilidade!não!deveria!ser!para!todos,!por!
exemplo,!para!área!meio.!A!grande!questão!é! a! cultura!da!estabilidade.!
Um! exemplo! é! que! as! gratificações,! quando! existem,! ainda! estão!
relacionadas!com!trabalhos!adicionais!e!não!com!o!resultado!gerado!por!
estas.!Outro!exemplo!é!que!é! !possível!não!ter!desempenho!e!receber!o!
salario.!O!grande!desafio!é!entender!a!meritocracia!nesse!contexto!pois!
não!existe!uma!forma!clara!de! lidar!com!isso.!Existem!ainda!problemas!
de! distorções! nas! carreiras! que! geram! grandes! diferenças! de!
remunerações! não! relacionadas! com! desempenho.! Por! todos! esses!
fatores,!sem!dúvida,!a!estabilidade!atrapalha!o!desempenho!do!projeto.!!

Especialista! 7:! Existe! um! grande! impacto! pois! o! gestor! acha! que! tem!
equipe! quando!na! verdade!não! tem! equipe.! Existem! trabalhos! que! não!
podem!ser!feitos!por!determinado!servidor,!já!outro!só!faz!trabalhos!que!
são!de!seu!interesse!e!assim!não!é!possível!contar!com!toda!a!equipe.!São!
ainda!feitos!indicadores!para!inglês!ver!que!não!medem!nada!e!se!você!é!
um!gestor!comprometido!gera!frustação.!!

Especialista! 8:! Não! é! o! fato! de! ter! estabilidade! que! faz! com! ele! queira!
fazer!a!gestão!de!projetos.!É!o!fato!de!não!ter!a!cobrança!da!liderança.!Se!
a! liderança! cobrar!desempenho! a! equipe! terá! que! responder.! Caso!não!
responda!pode! ter! sanções! como! ser!deslocado,!perder!prestígio,! entre!
outras.!!

Especialista!9:!O! impacto!é!negativo!pois!a!estabilidade!gera!problemas!
com!o!cumprimento!dos!prazos!e!responsabilidade!pelos!resultados!pois!
não!é!imputada!responsabilidade.!Como!exemplo!temos!o!baixo!número!
de! servidores! demitidos! por! baixo! desempenho! pois! não! existe! uma!



 

!

83!

avaliação! de! desempenho! efetiva.! Existe! um! desestímulo! a! uma! boa!
gestão! de! projetos! pois! quando! nada! é! feito,! ninguém! é! prejudicado.!
Quando!executa!bem,!aqueles!que!não!executam!do!mesmo!nível!podem!
questioná/los.!Existe!um!ciclo!negativo!pois!o!bom!desempenho!aumenta!
a!expectativa!e!fará!com!exista!mais!pressão!pelo!mesmo!resultado.!

Wirick!(2009)!destaca!como!uma!das!diferenças!do!setor!público!para!o!privado!
a! falta! de! incentivos! financeiros! e! de! reconhecimento! das! equipes! de! trabalho!
que!também!foi!apresentada!como!um!problema!pelos!especialistas!1,!5!e!7.!Por!
isso,!o!autor!destaca!que!a!forma!de!motivação!para!os!servidores!públicos!está!
mais!relacionada!com!o!profissionalismo,!com!a!perspectiva!de!crescimento!na!
carreira! e! com! o! interesse! público! da! sua! atividade! em! linha! com! a! opinião!
apresentada!pelo!Especialista!1.!!

A!ausência!de!avaliação!de!desempenho!foi! indicada!pelos!especialista!1!e!2!foi!
discutida! também!por! Shepherd! e! Valencia! (1996).! Pra! os! autores,! existe! uma!
dificuldade!em!controlar!os! funcionários!públicos!pelas!dificuldades!na!relação!
de!poder.!!

O! entendimento! do! especialista! 9! sobre! a! influência! das! políticas! de! pessoal!
também!é!de!Nutt!&!Backoff! (1993)!que!defendem!que!para! implementar!suas!
ações,!os!líderes!no!setor!público!enfrentarão!uma!série!de!obstáculos!como!lidar!
com! subordinados! que! possuem! diferentes! alinhamentos.! É! destacado! que! os!
servidores! públicos! esperam! a! mudança! de! líderes! que! não! confiam! ou!
discordam.! Por! isso,! os! líderes! possuem! um! poder!mais! limitado! do! que! seus!
pares!no!setor!privado.!!

Dentro!desse!contexto,!um!dos!aspectos!mais!polêmicos!está!relacionado!com!a!
estabilidade!incondicional!dos!servidores.!Para!os!especialistas!1,!2,!3,!5,!6!e!9!ela!
deveria! ser! revista! como! forma! de! melhorar! o! desempenho! do! setor! público,!
sendo!que!apenas!os!especialistas!2!e!10!defendem!a!mudança!total!e!os!1,!3,!5,!8!
para!um!modelo!condicional!e!para!algumas!funções.!Já!para!os!especialistas!4!e!
8!o!fim!da!estabilidade!não!é!a!solução!e!o!problema!é!cultural!relacionado!com!
falta!de!avaliação!de!desempenho!e!cobrança!da! liderança.!Até!o!especialista!3!
que! defende! uma!mudança! do!modelo! de! estabilidade! reconhece! que! existem!
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também!outros!problemas!relacionados!com!as!políticas!de!gestão!de!pessoas!no!

setor!público!como!a!ausência!de!avaliação.!!

A+ influência+ política+ no+ setor+ público+ gera+ metas+ ambíguas,+ pouco+ claras+ e+ que+

mudam+mais+constantemente+do+que+no+setor+privado.+Essa+especificidade+do+setor+

público+influencia+na+implementação+da+gestão+de+projetos?+Como?+

A! influência! política! impacta! o! desempenho! dos! projetos! no! setor! público! na!

visão!de!8!dos!9!especialistas!consultados.!Apenas!o!especialista!7!entende!que!

os!projetos!são!situacionais!por!natureza!e!por!isso!deveriam!ter!a!capacidade!de!

se! adequar! ao! novo! contexto! independente! da! questão! política.! As! principais!

consequências,!na!visão!dos!especialistas!que!concordam!que!existe!impacto,!são!

a! ambiguidade! deliberada! das! metas,! a! descontinuidade! dos! projetos! e! as!

mudanças!frequentes!de!escopo.!A!tabela!abaixo!resume!as!principais!citações.!

Influência!política!na!gestão!de!projetos!do!setor!público! Citações!

Ambiguidade!deliberada!das!metas!! 3!

Descontinuidade!dos!projetos! 2!

Mudanças!de!escopo! 2!

Falta!de!avaliação!de!efetividade! 1!

Tempo!e!custo!maior! 1!
Tabela!11!–!Influência!política!na!gestão!de!projetos!do!setor!público!
Fonte:!Elaborado!pelo!autor!a!partir!das!respostas!dos!especialistas!

Os!trechos!da!opinião!dos!especialistas!1,!2,!4,!5,!6,!7,!8!e!9!que!concordam!com!o!

impacto! da! influência! política! na! gestão! de! projetos! do! setor! público! estão!

apresentadas!abaixo:!

Especialista! 1:! A! política! no! setor! público! deveria! ser! a! defesa! do!
interesse! do! acionista,! sociedade,! que! está! disperso.! Parte! do! contexto!
também! está! relacionado! com! o! tipo! de! estratégia! aplicada! no! setor!
público!pois!nem!sempre!ela!é!deliberada.!A!estratégia!pode!ser!definida!
assim!para!não! ser,! ou! seja,! coisas!que! são! criadas!para!não!acontecer.!
Falhou!por!que!a!estratégia!era!essa!!É!o!caso!da!ambiguidade!deliberada!
pois!não!posso!dizer! “b”! e! então!posso!ou!preciso!dizer! “a”.!No! ! limite,!
requeria!uma!carteira!virtual!e!outra!real.!

Especialista! 2:! Muitos! projetos! são! descontinuados! em! função! desse!
fator!e!isso!gera!o!desperdício!de!recursos!públicos.!Contudo,! isso!varia!
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em! função! do! maior! grau! de! institucionalização! da! organização.! As!
organizações! com!maior! institucionalização! tendem! a! ser!mais! imunes!
em! relação! as! descontinuidades! políticas! do! que! outras! organizações!
públicas.!!

Especialista! 3:! A! política! deve! ser! entendida! como! uma! conjunção! de!
interesses! para! atender! uma! classe! interesse.! Nesse! sentido,! esses!
interesses!mudam! frequentemente! e! isso! gera! alteração!no! escopo!dos!
projetos!e!gera!também!dificuldades!no!controle.!!

Especialista!4:!As!mudanças!de!objetivos!não!deveriam!mudar!o!escopo!
do! projeto.! Deveria! ser! avaliado! que! tipo! de! mudanças! deveriam! ser!
feitas! no! projeto! para! responder! ao! novo! contexto! como! uso! de! fast+
tracking.!Deveria!mudar!a!estratégia!do!projeto.!No!setor!público!existe!
uma! necessidade! maior! de! alinhamento,! mas! isso! não! deveria! ser!
impedimento.!Existem!muitas! contingências! externas! alheias! a! vontade!
do!setor!público.!!

Especialista! 5:! A! situação! mais! comum! no! setor! público! é! que! no!
primeiro! ano! de! governo! os! projetos! estão! engatinhando,! no! segundo!
começam! a! engatilhar,! no! terceiro! começa! a! colher! resultados! e! no!
quarto!tudo!pode!ser!interrompido!pela!possível!mudança!de!gestão.!Os!
gestores!geralmente!solicitam!que!esqueçam!o!passado!e!comecem!tudo!
novamente.! Por! isso,! deveria! existir! uma! forma! de! punir! o! gestor! que!
interromper! algo! que! esteja! gerando! resultados.! Na! maior! parte! dos!
casos!não!são!avaliados!os!custos!de!recomeçar.!!

Especialista!7:!A!questão!política!gera!impactos!com!metas!conflitantes.!
Outro! aspecto! negativo! é! que! existem!projetos! que!não! são! feitos! para!
dar!certo.!Por!isso,!se!o!político!quer!que!aconteça!determinada!política!
deve!buscar!reduzir!a!ambiguidade.!!

Especialista! 8:! A! pior! influência! dos! políticos! no! setor! público! é! a!
caracterização!da! gestão!de!projetos! como!uma!discussão!neoliberal.!A!
eficiência! sempre! é! importante,! contudo! existe! um!menor! interesse! na!
eficácia!e!na!efetividade.!!

Especialista!9:!Impacta!o!desempenho!dos!projetos!no!setor!público!pois!
as!regras!não!são!claras!e!são!alteradas!frequentemente.!Não!existe!uma!
visão! de! estado,! e! sim! da! liderança! naquele! momento.! Gera! assim,!
impacto! maior! em! tempo! e! custo! e! também! gera! uma! exigência! de!
relação!risco!x!retorno!maior.!!

A!opinião!do!especialista!6!que!foi!o!único!a!discordar!do!impacto!da!influência!

política!na!gestão!de!projetos!está!apresentada!abaixo:!

Especialista! 6:! Não! seria! um! grande! problema! pois! ela! faz! parte! da!
realidade.!O!modelo!de!projetos!deve!ser!situacional!por!natureza,!com!
horizonte!definido.!O!grande!problema!é!o!deslocamento!entre!o!projeto!
e!os!objetivos.!Como!traduzir!o!discurso!politico!em!metas,!projetos,!etc?!
Deveria! fazer! parte! do!modelo! de! projeto! a! previsão! de! como! fazer! as!
alterações! do! projeto! decorrentes! de!mudanças! na!meta,! nos! recursos!
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que!não!entraram,!entre!outros!problemas!até!previsíveis.!É!da!dinâmica!
do!politico!interferir.!Acredito!que!pode!ser!um!problema!o!politico!não!
entender!o!objeto!da!organização!publica.!

Para!os!especialistas!1,!2,!3,!4,!5,!7,!8!e!9!e!Ring!&!Perry! (1985)! identificaram,!

como!uma!diferença!relevante!o! fato!que!enquanto!o!setor!privado! tende!a! ter!

poucos! e! estáveis! objetivos,! no! setor! público! existe! uma! falta! de! clareza! dos!

objetivos.!Essa!situação!é!justificada,!pelos!autores,!em!função!com!a!necessidade!

de!realizar!coalizões!envolvendo!múltiplos!e!ás!vezes!conflitantes!objetivos.!!!

Complementando! essa! visão,! Nutt! e! Backoff! (1993)! destacam! as! diferenças! do!

processo! de! formulação! estratégica! entre! organizações! públicas! e! privadas!

impactam! seu! modelo! de! gestão! e! consequentemente! a! sua! capacidade! de!

geração!de!resultados.!Nas!organizações!públicas!as!metas! tendem!a!ser!vagas,!

ambíguas! e! tendem!a! cobrir!diversos!problemas.!A!dificuldade!de!definição!de!
metas! impactam! o! desenvolvimento! e! avaliação! de! opções! estratégicas.! Um!

exemplo! desse! dilema! é! apresentado! por! Crawford! &! Helm! (2009)! quando!

discutem!a!oposição!entre!as!necessidades!sociais!e!as!limitações!orçamentárias!

do!governo.!

O!problema!da!descontinuidade!de!projetos!comentado!pelos!especialistas!2!e!5!

também!é!objeto!de!análise!de!Kreiner!(1995).!O!autor!lembra!que!um!dos!erros!

na! gestão! de! projetos! é! assumir! que! os! impactos! para! os! quais! o! projeto! foi!

desenhado! permanecerão! relevantes! ao! longo! de! todo! o! tempo! da!

implementação! do! projeto.! Por! isso,! é! natural! imaginar! que! podem! existir!

mudanças!tanto!nas!preferências!dos!stakeholders!como!de!contexto!do!projeto!

em! função! justamente! das! incertezas! e! consequentemente! gerar! a!

descontinuidade!dos!projetos.!

4.4 Consolidação*–*análise*geral*dos*dados*frente*aos*objetivos*da*
pesquisa*

O! objetivo! inicial! dessa! pesquisa! foi! avaliar! como! as! especificidades! do! setor!

público! influenciam! a! gestão! de! projetos.! Para! chegar! a! esse! objetivo! foi!

realizada! uma! ampla! revisão! da! literatura! e! entrevistas! com! diversos!
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especialistas!como!forma!de!identificar!esses!fatores!que!serão!apresentados!de!
forma!consolidada!no!quadro!abaixo.!!!

A! primeira! coluna! identifica! a! especificidade,! a! segunda! o! número! de!
especialistas! que! em! alguma! das! respostas! citou! esse! item,! a! terceira! o!
percentual!dessas!citações!em!relação!ao!número!dos!entrevistados,!e!na!quarta!
coluna!os!autores!que!também!identificaram!esses!fatores.!!

Especificidade!do!setor!
público!e!sua!influência!na!
gestão!de!projetos!

Número!
de!
citações!

%!de!
citações!

Autores!

Ambiente!legal!mais!rigoroso! 9! 100%! Crawford!&!Helm!(2009);!
Crawford,!Costello,!Pollack,!
&!Bentley!(2003)!

Políticas!de!pessoal!não!
meritocráticas!

9! 100%! David!Wirick!(2009)!apud!
Jalocha,!Kraneb!e!
Ekambaram!(2014);!Wirick!
(2009)!

Influência!política! 8! 89%! Jalocha,!Kraneb!e!
Ekambaram!(2014);!Abbasi!
&!Al/Mharmah!(2000);!
Aritua,!Simth!e!Bauer!
(2009);!Crawford,!Costello,!
Pollack,!&!Bentley!(2003);!
Nutt!e!Backoff!(1993);!
Crawford!&!Helm!(2009);!
Ring!&!Perry!(1985),!
Hamalainen,!Kosonen!e!Doz!
(2011);!Banfield!(1975)!

Gestão!de!stakeholders! 8! 89%! Ring!&!Perry!(1985),!
Hamalainen,!Kosonen!e!Doz!
(2011),!Crawford,!Costello,!
Pollack,!&!Bentley!(2003)!

Mensuração!do!desempenho! 7! 77%! Baldri!(1998);!Ika!(2015);!
Levy!&!Pauzner!(2013)!

Quadro!9!–!Análise!geral!das!respostas!sobre!a!influência!do!setor!público!na!gestão!de!
projetos!
Fonte:!Elaborado!pelo!autor!a!partir!das!respostas!dos!especialistas!e!referencial!teórico!

Como!resultado!dessa!visão!consolidada!foi!possível!realizar!uma!análise!dessas!
diferentes! opiniões,! nem! sempre! convergentes,! sobre! as! quais! são! as!
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especificidades! e! como! estas! influenciam! o! desempenho! dos! projetos! no! setor!

público,!e!que!estão!descritas!abaixo.!

a) Ambiente! legal! mais! rigoroso:! o! contexto! de! regras,! legislações! e!

exigências! de! controle! do! setor! público! são! maiores! do! que! os!

apresentados! no! setor! privado.! Esse! maior! rigor! gera! para! o! projeto!

impacto!na!maior! preocupação!do! gerente! e! sua! equipe!de! desenvolver!

controles!e!uma!documentação!do!projeto!adequada!para!a!finalidade!de!

conformidade.! Esse! maior! nível! de! exigência! gera! atrasos! e! custos!

maiores!nos!projetos!uma!vez!que!serão!necessárias!atividades!adicionais!

para! atender! aos! requisitos! de! conformidade.! Em! diversos! casos,! o!

atendimento!aos!aspectos!normativos!e! legais! é! até!mais! importante!do!

que!os!objetivos!do!projeto.!!

b) Políticas!de!pessoal!não!meritocráticas:!a!falta!de!políticas!de!avaliação!do!

desempenho!que!forneça!feedback!como!insumo!para!o!reconhecimento!e!

valorização! dos! servidores! prejudica! a! motivação! e! o! desempenho! das!

equipes! no! setor! público.! O! próprio! conceito! de! reconhecimento! é!

diferente! no! serviço! público! e! do! privado.! Enquanto! no! setor! privado!

temos,! na! maior! parte! das! políticas! de! recursos! humanos,! questões!

pecuniárias,! no! setor! público! ela! está! mais! voltada! para! missão,!

crescimento! na! carreira! e! reconhecimento! não! pecuniário.! Como!

consequência!não!existe!um!envolvimento!das!equipes!com!os!projetos!e!

uma! responsabilização! pelo! atendimento! dos! prazos.! Ainda! nesse!

contexto,!a!estabilidade!incondicional!do!serviço!público!gera!um!desafio!

ainda! maior! para! os! líderes! de! projeto! que! precisarão! conquistar! suas!

equipes!uma!vez!que!não!podem!trocá/las!caso!não!atendam!plenamente.!!

c) Influência! política:! a! influência! política! pode! ser! percebida! por!meio! da!

falta! de! clareza! das! metas,! ambiguidade! e! mudanças! constantes! de!

liderança!no!serviço!público.!Essa!influência!política!pode!gerar,!como!de!

uma! de! suas! consequências,! um! portfólio! formal! que! pode! e! deve! ser!

comunicado!e!outro!real!que!é!a!que!deve!ser!executado.!Outro!problema!

associado! a! influência! política! é! o! da! descontinuidade! de! projetos!
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associado!a!problemas!de!trocas!de!grupos!de!poder!e!liderança!dentro!da!

organização.!!!

d) Gestão! de! stakeholders:! no! setor! público! existe! uma! maior! quantidade,!

diversidade!e!mudanças!de!stakeholders+do!que!no!privado.!Esse!contexto!

gera!uma!maior!complexidade!para!o!projeto!na!definição!do!seu!escopo,!

nas! mudanças! frequentes! de! objetivos,! na! comunicação! e! no!

monitoramento! e! avaliação.! Exige! também! um! perfil! diferenciado! do!

gerente! de! projetos! para! lidar! com! esses! diferentes! interesses! e! sua!

relação!com!a!execução!do!projeto.!

e) Mensuração!do!desempenho:!a!dificuldade!de!medir!resultados!no!setor!

público! impacta! diretamente! na! gestão! de! seus! projetos.! Sem! clareza!

sobre! como! será!monitorado! e! avaliado! o! gerente! não! pode! planejar! o!

projeto,!alocar!recursos!ou!tomar!decisões.!Aspectos!mais!objetivos!como!

indicadores!de!prazo!e!orçamento!não!são!os!únicos!aspectos!que!devem!

ser! levados! em! consideração! no! contexto! complexo! e! diverso! do! setor!

público.!!

A!figura!abaixo!ilustra!graficamente!a!análise!das!respostas!dos!especialistas!nas!

questões! do! Bloco! IV! sobre! o! impacto! dos! stakeholders,! dificuldade! na!

mensuração! do! desempenho! dos! projetos,! políticas! de! pessoal,! modelo! de!

controle!e!influência!política!traz!impacto!na!gestão!de!projetos!do!setor!público.!!

Cada! linha!representa!uma!relação! indicada!por!pelo!menos!um!especialista!ao!

longo!das!entrevistas.!!A!especificidade!que!mais!gerou!impactos!foi!a!influência!

política,! seguida! pelo! ambiente! de! controle! mais! rígido! e! a! gestão! de!

stakeholders.!!
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Figura!4!–!Modelo!analítico!da!especificidade!do!setor!público!e!sua!influência!na!gestão!de!
projetos!
Fonte:!Elaborado!pelo!autor!a!partir!das!respostas!dos!especialistas!e!referencial!teórico!

Uma!análise!comparativa!dos!resultados!dessa!pesquisa!com!os!encontrados!por!

Trapp! (2011)! sobre! como! as! especificidades! da! gestão! pública! influenciam! a!

gestão!de!processos!pode!ser!verificada!no!quadro!comparativo!abaixo.!Apesar!

de! serem! temas! distintos,! mas! complementares,! as! especificidades! que! mais!

influenciam!a! implementação!de!processos!e!projetos!no!setor! tem!como!única!

diferença! o! aspecto! da! gestão!de! stakeholders! que! foi! um!dos!mais! citados! em!

projetos!e!não!foi!apresentado!em!gestão!de!processos.!!

Especificidade!do!setor!público!e!sua!
influência!na!gestão!de!projetos!

Especificidade!do!setor!público!e!sua!
influência!na!gestão!de!processos!–!
Trapp!(2011)!

Ambiente!legal!mais!rigoroso! Falta%de%maturidade%relacionada%à%
medição(de(resultados(e(acompanhamento(
do!desempenho!

Políticas!de!pessoal!não!meritocráticas! Perfil!e!postura!dos!servidores!–!menor!

comprometimento!que!no!setor!privado!

Influência!política! Interferências+políticas+/!descontinuidade+
e"instabilidade"na"gestão!

Stakeholders,

Polí/ca,de,pessoal,

Controle,e,
transparência,

Mensuração,de,
desempenho,

Polí/co,

Escopo,

Tempo,

Custos,

Impacto,do,projeto,

Comunicação,

Especificidade do 
setor público 

Impacto na  
Gestão de projetos 
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Especificidade!do!setor!público!e!sua!

influência!na!gestão!de!projetos!

Especificidade!do!setor!público!e!sua!

influência!na!gestão!de!processos!–!

Trapp!(2011)!

Gestão!de!stakeholders! Documentação,-controle-e-burocracia-
excessivos!

Mensuração!do!desempenho! Falta!de!mecanismos!de!recompensa)e)
reconhecimento*dos*esforços*pessoais*
para!melhoria!dos!processos!

! Estabilidade!dos!servidores!
Quadro!10!–!Comparativo!das!especificidades!do!setor!público!e!sua!influência!na!

implementação!de!projetos!e!processos!

Fonte:!Elaborado!pelo!autor!a!partir!de!Trapp!(2011)!

Esses! resultados! indicam! uma! oportunidade! de! busca! de! alternativas!

metodológicas!sobre!como!lidar!com!essas!especificidades!do!setor!público!para!

promover! uma! implementação! de! projetos! e! processos! com! objetivo! de! gerar!

resultados.! Corroborando! com! esse! entendimento,! Martins! e! Marini! (2010)!

apresentam!a!figura!abaixo!que!ilustra!a!relação!entre!os!projetos!e!os!processos!

para!a!geração!de!resultados!em!governos.!Caso!algum!dos!dois!elementos!não!

seja! executado!de! forma! satisfatória,! ou!não!esteja! alinhado! com!os! resultados!

desejados,!limitará!a!capacidade!de!entrega!de!resultados!para!a!sociedade.!!

!

Figura!5!–!O!alinhamento!dos!projetos,!processos!e!os!resultados!
Fonte:!Martins!e!Marini!(2010)!
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Como! resultado! desse! trabalho! foi! possível! identificar! como! essas!
especificidades! influenciam! no! uso! e! adequação! de!metodologias! de! gestão! de!
projetos!ao!contexto!do!setor!público.! ! !Dessa!forma,!o!objetivo!geral!do!estudo!
foi!alcançado!e!sua!metodologia!demonstrou/se!adequada!quanto!ao!fins!e!meios.!
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5. CONCLUSÃO*

Esse!ultimo!capítulo!do!projeto!apresenta,!a!partir!dos!resultados!da!revisão!do!

referencial! teórico! e! das! entrevistas! com! os! especialistas,! o! que! foi! possível!

observar! quanto! ao! problema! de! pesquisa! proposto,! sobre! como! as!

especificidades!do!setor!público!influenciam!a!gestão!de!projetos.!

Ao!longo!do!trabalho!foi!demonstrado!como!aumento!da!pressão!por!resultados!

e!a!busca!por!novos!modelos!de!gestão!tem!aumentado!a!demanda!e!utilização!

de!métodos!de!gestão!de!projetos!em!organizações!públicas.!Dessa!forma,!ficou!

evidenciado!como!a!nova!gestão!pública!impacta!na!maneira!de!como!os!projetos!

públicos! são! planejados! e! executados! dentro! de! modelos! organizacionais!

alternativos!e!de!uma!cultura!orientada!para!resultados.!!

Por! isso,! a! partir! da! revisão! do! material! é! possível! inferir! que! já! não! é! mais!

possível! assumir! que! os! impactos! para! os! quais! o! projeto! foi! desenhado!

permanecerão! relevantes! ao! longo! de! todo! o! tempo! da! implementação! do!

projeto!e!que!este!não!deverá!sofrer!ajustes!para!atender!a!diferentes!e!múltiplos!

interesses,!muitas!vezes!divergentes,!ambíguos!e!até!não!explícitos,!dos!diversos!

stakeholders.!A!própria! formação!do!portfólio!e!a! relação!entre!a!execução!dos!

projetos!e!a!geração!de!resultados!de!governo!começa!a!ser!questionada!como!

parte!de!um!movimento!de!busca!de!evidências!no!processo!de!monitoramento!e!

avaliação.!!

Dessa! forma,! o! modelo! mental! de!magic+ thinking+que! é! muito! encontrado! no!

setor! público! e! onde! o! gestor! imagina! que! não! precisa! fazer! escolhas,! ou! seja,!

todos!os!recursos!são!ilimitados!e!é!possível!fazer!inclusões!de!novos!projetos!ou!

aumentar! o! escopo! sem! adicionar! recursos! está! sendo! substítuido!

gradativamente!por!um!modelo!de!adult+thinking.!Nesse!novo!modelo,!é!preciso!

planejar!os!projetos,!priorizar!a!alocação!de!recursos,!compor!uma!equipe!com!
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qualificação!adequada!ao!desafio!e!utilizar!uma!metodologia!adequada!de!gestão!

de!projetos.!

Como! resultado! da! pesquisa! foi! possível! identificar! como! principais! fatores!

críticos!de!sucesso!para!a!implementação!da!gestão!de!projetos!o!patrocínio!da!

alta!liderança,!a!qualificação!das!equipes,!o!uso!de!uma!metodologia!de!gestão!de!

projetos,!a!definição!do!que!é!projetizável!e!o!perfil!do!gerente.!Já!os!principais!

obstáculos! citados! pelos! especialistas! envolveram! a! falta! ou! falha! no!

planejamento!do!projeto,!a!cultura!organizacional,!as!mudanças!de!contexto!e!a!

gestão!inadequada!dos!stakeholders.!!

Outro!aspecto!relevante!encontrado!foi!que!todos!os!especialistas!entrevistados!

entendem!como!necessária!a!customização!da!metodologia!de!gestão!de!projetos!

do! setor! privado! para! o! setor! público! em! função! de! fatores! como! linguagem,!

restrições! e! características! de! contexto! diferentes.! Quanto! as! principais!

características! do! setor! público! que! o! distinguem! do! privado! temos! o! quadro!

regulamentar!mais! rígido,!maior! rotatividade!da! cúpula!e!estabilidade!da!base,!

ausência! de! incentivos! e! reconhecimento! e! uma! maior! preocupação! com!

orçamento!do!que!com!prazo!ou!escopo.!!

Os! elementos! diversidade! de! stakeholders,! modelo! de! mensuração! do!

desempenho,!políticas!de!pessoal,!maior!necessidade!controle!e!transparência!e!

a! influência! política! foram!objeto! de! avaliação! em!maior! profundidade! com!os!

especialistas.!A!maior!diversidade!de!stakeholders!gera!como!consequencia,!na!

visão! dos! especialistas,! um! maior! tempo! para! envolvimento,! a! mudança!

frequente!de!interesses!e!uma!maior!dificuldade!na!definição!do!escopo.!Sobre!a!

dificuldade! de! mensuração! de! desempenho! quase! todos! os! especialistas!

concordaram!que!esta!é!maior!no!setor!público!do!que!no!privado.!Já!quanto!as!

políticas!de!pessoal!temos,!na!visão!dos!especialistas,!como!impacto!nos!projetos!

uma!ausência!de!avaliação!de!desempenho!efetiva,!uma!estrutura!de!incentivos!

inadequada!e!a! falta!de!motivação!dos!servidores!para!execução!das!ações.!Em!

relação! a! maior! exigência! de! controle! e! transparência! do! setor! público! foi!

indicado!como!resultado!a!maior!exigência!de!organização!do!projeto,!o!controle!
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normativo!e!não!orientado!para!resultados!e!um!maior!tempo!gasto!para!geração!
de! informações.! E,! finalmente,! o! fator! politico! prejudica! os! projetos! no! setor!
público! na! medida! em! que! gera! ambiguidade! deliberada! das! metas,! uma!
descontinuidade!dos!projetos!e!mudanças!mais!frequentes!de!escopo.!

Como! resultado! final,! e! alinhada! com! o! objetivo! desse! projeto,! foi! possível!
concluir!que!o!setor!público!apresenta!especificidades!e!que!estão!influenciam!a!
gestão!de!seus!projetos.!As!principais!especificidades!identificadas!nesse!estudo,!
citadas! pelo! maior! número! de! especialistas,! envolveram! a! diversidade! de!
stakeholders,! o! fator! politico,! as! exigências! de! transparência! e! a! legislação! de!
pessoal.! Já! os! principais! impactos!dessas! variáveis! na! gestão!de!projetos! estão!
relacionados!com!escopo,!tempo,!custo!e!outcomes!dos!projetos.!!

O! referencial! teórico! demonstrou! uma! limitada! preocupação! dos! autores,! em!
especial! os! brasileiros,! com! pesquisas! relacionadas! com! a! adequação! de!
metodologias! de! gestão!de!projetos! de! acordo! com!as! especificidades! do! setor!
público.!A!maioria!dos!autores!analisados,!e!até!das!pesquisas!com!organizações!
públicas! como! a! realizada! por! Prado! (2010),! ! utilizava! o! PMI! (2013)! como!
referência!e! como!consequência! limitava!os! tipos!de!análises! sobre!os!motivos!
que!mais!contribuíam!ou!limitavam!a!execução,!atrasos!ou!aumento!de!custos!no!
setor!público.!!

As! principais! limitações! encontradas! na! execução! desse! projeto! envolveram! a!
ausência! de! literatura! brasileira! sobre! gestão! de! projetos! no! setor! público! e! a!
falta!de!informações!organizadas!sobre!os!principais!projetos!do!governo!e!seu!
desempenho.!A!maioria!dos!autores!citados!e!estudos!de!casos!utilizados!sobre!o!
desempenho! de! projetos! no! setor! público! foram! de! países! como! Autrália,!
Inglaterra,!Estados!Unidos!e!Canadá.!

Como!recomendações!para!estudos!futuros!temos!a!avaliação!de!alguns!fatores!
relevantes,! identificados! na! revisão! bibliográfica! e! listados! por! alguns!
especialistas,! como! o! desafio! da! mensuração! do! desempenho! do! projeto! e! de!
seus!impactos!no!setor!público,!as!metodologias!para!identificação,!tratamento!e!



 

!

96!

gestão! de! stakholders! nos! projetos! e! a! avaliação! de! como! os! projetos! do! setor!
público!contribuem!para!a!geração!de!resultados!em!governos.!!

Outro!possível! tema!de!pesquisa!complementar,!e!que!é!amplamente!citado!na!
literatura! e! difundido! nas! organizações! públicas! e! privadas,! é! sobre! a!
importância!e!valor!gerado!pelo!escritório!de!projetos!que!nesse!estudo!não!foi!
indicado!como!fator!crítico!de!sucesso!na!visão!dos!especialistas!entrevistados.!!

! !
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APÊNDICE*A*–*Roteiro*das*Entrevistas*

Titulo!da!Pesquisa:"A"influência"das"especificidades"das"organizações!públicas!
na!implementação!da!Gestão!de!Projetos!

Coordenação:!Professor!Joaquim!Rubens!Fontes!Filho!

Caro!Participante.!

Esse! estudo! tem! por! objetivo! identificar! de! que! forma! as! especificidades! das!
organizações!públicas!influenciam!a!implementação!da!Gestão!de!Projetos!como!
subsídio!para!a!elaboração!da!dissertação!de!mestrado!da!EBAPE/FGV!.!

Solicito! permissão! para! gravar! o! áudio! da" entrevista," ressaltando" que" a"
identidade' de' todos' os' entrevistados' será' preservada! quando! do! uso! das!
informações.!

Desde% já% agradecemos% imensamente% a% sua% colaboração! e! nos! colocamos! a! sua!
disposição!para!qualquer!esclarecimento.�!

Gilberto!Porto!
(61)!8401/8579!

gilbertoportobarbosa@yahoo.com.br!
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BLOCO!A!–!Perfil!do!entrevistado!

Perfil!das!organizações!que!já!trabalhou!

Organização!pública!da!administração!direta! !

Organização!pública!da!administração!indireta! !

Organização!privada! !

Tempo!de!Experiência!

Tempo!de!Experiência!profissional!em!organizações!públicas! !

Tempo!de!Experiência!profissional!em!organizações!privadas! !

Bloco!II!–!Gestão!de!projetos!

I. Como! poderia! ser! descrito! uma! efetiva! implementação! da! gestão! de!

projetos!em!uma!organização?!Quais!resultados!devem!ser!avaliados?!

Bloco!III!–!Fatores!críticos!de!sucesso!e!obstáculos!

I. Quais! os! fatores! críticos!de! sucesso!para! a! implementação!da! gestão!de!

projetos!em!organizações!públicas!e!privadas?!!

II. Quais!os!obstáculos!que!podem!prejudicar!a!implementação!da!gestão!de!

projetos!em!organizações!públicas!e!privadas?!!

III. Existe! necessidade! de! adaptação! da! abordagem! de! gestão! de! projetos!

utilizada! em! organizações! privadas! quando! são! aplicadas! no! âmbito! de!

organizações!públicas?!Justifique.!

IV. Quais!as!principais!especificidades!da!administração!pública!em!relação!a!

privada!que!mais!influenciam!a!implementação!da!gestão!de!projetos?!!
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Bloco!IV!–!Contexto!

I. O! setor! público! apresenta! uma! maior! diversidade! de! stakeholders+

(fornecedores,+beneficiários,+políticos,+ imprensa,+eleitores,+entre+outros)! do!

que! o! privado.! Essa! especificidade! do! setor! público! influência! na!

implementação!da!gestão!de!projetos?!Como?!

II. Existe! uma! dificuldade! do! setor! público! em! definir! critérios! para!

mensuração! do! sucesso! de! um! projeto! público.! No! setor! privado! as!

métricas! envolvem,! geralmente,! volume! de! vendas,! lucratividade! ou!

custos.!Essa!especificidade!do!setor!público!influencia!na!implementação!

da!gestão!de!projetos?!Como?!

III. As!exigências!de!controle!e!transparência!tendem!a!ser!maiores!no!setor!

público! do! que! no! privado.! Tais! exigências! envolvem! requisitos! de!

definidos!normas!e!legislações,!bem!como!a!necessidade!de!prestação!de!

contas! e! transparência! para! políticos,! órgãos! de! controle,! imprensa! e!

outros! atores.! Essa! especificidade! do! setor! público! influencia! na!

implementação!da!gestão!de!projetos?!Como?!

IV. Os! colaboradores! do! serviço! público! possuem! estabilidade! no! serviço,!

políticas! de! remuneração! com! menos,! ou! até! sem,! componentes!

meritocráticos!quando!comparados!aos!seus!pares!no!setor!privado.!Essa!

especificidade!do!setor!público!influencia!na!implementação!da!gestão!de!

projetos?!Como?!

V. A!influência!política!no!setor!público!gera!metas!ambíguas,!pouco!claras!e!

que! mudam! mais! constantemente! do! que! no! setor! privado.! Essa!

especificidade!do!setor!público!influencia!na!implementação!da!gestão!de!

projetos?!Como?!
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