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RESUMO 

 

Objetivo – Este estudo busca conhecer os fatores que levam as Agências Reguladoras Federais 

brasileiras a implantar e a manter uma estrutura de gerenciamento de projetos, e se esta estrutura 

apresentou ganhos em termos de gestão para estas instituições. Em seus objetivos específicos, 

o trabalho pretendeu conhecer os escritórios de projetos existentes nas agências reguladoras 

federais e analisar os cenários verificados.  

Metodologia – A metodologia utilizada na execução desta pesquisa tem característica 

essencialmente de campo obtendo dados de natureza qualitativa, por meio de entrevistas 

semiestruturada, com servidores das agências reguladoras federais envolvidos com o tema 

gerenciamento de projetos. Assim, a coleta de informações abrangeu: revisão de literatura, 

levantamento dos escritórios de projetos, condução de entrevistas semiestruturadas e pesquisa 

documental. Os dados coletados foram tratados com o uso da técnica de análise de conteúdo. 

Resultados – A pesquisa mostrou que as agências reguladoras federais reconhecem a 

necessidade de se manter uma estrutura de gerenciamento de projetos. Aquelas que já 

conseguiram implantar esta estrutura atingiram grau de maturidade no gerenciamento dos 

projetos e listam os benefícios já alcançados, além de desafios futuros que esta estrutura precisa 

enfrentar. Por outro lado, as agências que ainda não implantaram ou estão em processo de 

implantação, conseguem identificar os pontos onde o escritório poderia estar atuando e 

conseguem identificar quais os desafios que precisam enfrentar para a implantação. 

Contribuições práticas – A partir dos resultados aqui apresentados, demais instituições 

públicas, quiçá privadas, podem aproveitar a experiência narrada de sucesso e trilhar o caminho 

para aprimorar o gerenciamento de seus projetos no âmbito de suas ações. A utilização das 

diretrizes apresentadas para implantação do escritório de projetos poderá levar a ganhos como 

otimização de investimentos, maturidade na cultura de gerenciamento de projetos e alcance de 

metas institucionais. Ademais, a pesquisa poderá servir de base para estudos futuros ampliando 

o escopo para demais organizações públicas nos mais diversos níveis, uma vez que ficou 

demonstrado que o gerenciamento de projetos permite obter resultados significativos para a 

gestão estratégica das organizações públicas. 

Contribuições sociais – A identificação de casos de sucesso na implantação de escritórios de 

projetos no âmbito de organizações públicas, outras organizações/instituições podem utilizar as 

diretrizes definidas para guiar a implantação do escritório e alcançar resultados em um prazo 

mais curto. 

Originalidade – Trata-se de estudo inédito sobre a abrangência dos escritórios de 

gerenciamento de projetos nas Agências Reguladoras Federais Brasileiras. 

 

Palavras-chave: Gestão Estratégica; Gerenciamento de Projetos; Escritório de Gerenciamento 

de Projetos; Agências Reguladoras Federais. 

Categoria do artigo: Dissertação de Mestrado/Artigo original



 

 

 

ABSTRACT 

 

Purpose – This study seeks to understand the factors that lead Brazilian Federal Regulatory 

Agencies to implement and maintain a project management structure, and whether this structure 

has presented gains in terms of management, for these institutions. In its specific objectives, the 

work aimed to get to know the project offices existing in the federal regulatory agencies and to 

analyze the verified scenarios. 

Design/Methodology/Approach – The methodology used in the execution of this research has 

essentially a field characteristic, obtaining data of a qualitative nature, through semi-structured 

interviews with employees of federal regulatory agencies involved with the theme of project 

management. Thus, the collection of information included: literature review, survey of project 

offices, conducting semi-structured interviews and documentary research. The collected data 

were treated using the content analysis technique. 

Findings – Research has shown that federal regulatory agencies recognize the need to maintain 

a project management framework. Those that have already managed to implement this structure 

have reached a degree of maturity in project management and lists the benefits already 

achieved, in addition to future challenges that this structure needs to face. On the other hand, 

agencies that have not yet implemented or are in the process of being implemented, identify the 

points where the office could be acting and how to identify what challenges they need for 

implementation. 

Practical contributions - Based on the results presented here, other public institutions, perhaps 

private ones, can take advantage of the narrated experience of success and walk the path to 

improve the management of their projects within the scope of their actions. The use of the 

guidelines presented for the implementation of the project office may lead to gains such as 

investment optimization, maturity in the project management culture and achievement of 

institutional goals. Furthermore, the research may serve as a basis for future studies, expanding 

the scope to other public organizations at the most diverse levels, since it has been demonstrated 

that project management allows to obtain significant results for the strategic management of 

public organizations. 

Social contributions - The identification of successful cases in the implementation of project 

offices within the scope of public organizations, other organizations / institutions can use the 

defined guidelines to guide the implementation of the office and achieve results in a shorter 

period. 

Originality - This is an unprecedented study on the scope of project management offices in the 

Brazilian Federal Regulatory Agencies. 

 

Keywords - Strategic management; Project management; Project Management Office; Federal 

Regulatory Agencies. 

Paper category: Master's thesis / Research paper 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente estudo foi realizado no âmbito das Agências Reguladoras Federais 

brasileiras visando compreender os escritórios de gerenciamento de projetos como fatores de 

promoção da maturidade institucional da gestão estratégica destas organizações. Há uma forte 

relação entre o gerenciamento de projetos e o sucesso no alcance dos resultados da organização, 

por meio da priorização dos projetos relevantes para a geração de valor, a integração com os 

processos e o equilíbrio do conjunto de projetos da organização. Cabe ao escritório de 

gerenciamento de projetos a missão de executar essas atividades e disseminar a cultura de 

projetos no âmbito da organização. 

Segundo Mansur (2007), o momento administrativo e gerencial atual se baseia no 

desenvolvimento de projetos que apoiem a implementação das estratégias do negócio nas 

organizações, com vistas a promover o seu crescimento, a redução de custos, a melhoria da 

qualidade dos produtos, o valor público, o desenvolvimento da estratégia organizacional a 

curto, médio e longo prazos e, ainda, para garantir a sobrevivência da organização nos mercados 

cada vez mais competitivos. 

O autor ensina, ainda, que o planejamento estratégico das organizações é desenvolvido 

com base em cenários, metas e objetivos, assim como na análise das potencialidades, fraquezas, 

oportunidades e ameaças. A execução prática do planejamento estratégico das organizações 

consiste no desdobramento dos projetos em ações e iniciativas estratégicas. Desta forma, os 

projetos quando implementados com sucesso, vão aumentar as oportunidades e minimizar os 

impactos de falhas da estratégia.  

Além de Mansur (2007), outros autores afirmam categoricamente que a probabilidade 

de sucesso dos projetos é aumentada quando a organização dispõe de uma estrutura formal, 

muitas vezes denominada Escritório de Gerenciamento de Projetos (EGP), cujo objetivo é 

identificar, padronizar, adotar e disseminar melhores práticas do mercado em gerenciamento de 

projetos.  

Doravante, chamaremos EGP, o Escritório de Gerenciamento de Projetos ou estrutura 

similar que execute essas funções.  
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A despeito de serem organizações orientadas a processos de trabalho padronizados e 

rotineiros, as Agências Reguladoras Federais brasileiras incluem em seus Planejamentos 

Estratégicos uma série de projetos a serem executados ao longo dos anos que envolvem o 

planejamento. Assim, é importante que estas organizações adotem práticas de gerenciamento 

de projetos para ajudá-las a atingir seus objetivos estratégicos organizacionais, agregar valor 

público e obter o sucesso dos seus projetos. Melhorando, consequentemente, as práticas de 

governança e gestão adotadas. 

Para Monteiro et al. (2016) “o EGP é uma estrutura organizacional criada para promover 

e aprimorar as práticas de gerenciamento de projetos, adotando metodologias apropriadas para 

alcançar altos níveis de eficiência e eficácia”. As responsabilidades de um EGP podem variar 

desde a definição do projeto e sua modelagem, até serem responsáveis pelo gerenciamento 

direto de todas as atividades ligadas ao projeto. 

Decidir pela implantação de um EGP e os papéis que ele irá executar é uma tarefa árdua 

para muitas organizações, especialmente as organizações públicas, em sua maioria, orientadas 

a processos. Alves et. al. (2013) afirmam que a implementação do EGP é uma forma de 

aumentar a maturidade em gerenciamento de projetos, vez que este irá promover a 

disseminação da cultura em gerenciamento de projetos e a melhoria dos métodos e processos.  

Ademais, a implantação do EGP, e a utilização de procedimentos padrão para o 

gerenciamento de projetos, permitirá o compartilhamento de informações entre os projetos da 

organização, a otimização de recursos, a melhoria da comunicação organizacional, o registro 

de lições aprendidas entre outras vantagens. 

Desta forma, uma das perguntas difíceis de responder, neste contexto, é: quais são os 

direcionadores da decisão de criação de um escritório de projetos em organizações da 

Administração Pública Federal não orientadas a projetos? 

Esta pesquisa é uma contribuição para responder a esta pergunta à medida que realizou 

levantamento do perfil de gerenciamento de projetos nas Agência Reguladoras Federais 

brasileiras, identificando as que possuíam um EGP e qual a contribuição do escritório para os 

resultados estratégicos e, entre as que não possuíam esta estrutura, se tinham intenção em sua 

implantação e quais as motivações para isso, além de identificar quais resultados elas 

esperavam das atividades desenvolvidas pelo EGP. 
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A prática mostrou que as Agência Reguladoras Federais brasileiras podem ser divididas 

em dois grupos. No primeiro, as agências que já possuem estrutura madura de gerenciamento 

de projetos e, no segundo, aquelas que já identificaram claramente a necessidade desta 

estrutura, mas que ainda não conseguiram implantá-la e alcançar nível adequado de maturidade 

no gerenciamento de seus projetos. Dentre as agências do primeiro grupo é possível identificar 

diretrizes que irão auxiliar a implantação do EGP em entidades com estrutura análogo. 

Os resultados desta pesquisa são relevantes tanto para a academia como para a prática 

organizacional. Para a academia, o modelo contribui para o desenvolvimento teórico do campo 

de pesquisa em gerenciamento de projetos em organizações públicas, vez que a literatura é 

bastante limitada no tema. Para a prática, o modelo será uma referência útil para as Agências 

Reguladoras e para demais órgãos públicos que estão considerando se devem ou não criar um 

escritório de projetos de forma a apoiar a implementação da estratégia, ajudando-as a tomar 

decisões mais assertivas.  

 

1.1. PERGUNTA DA PESQUISA 

Diante de um tema tão complexo, e em virtude de sua capacidade de interferir na 

estratégia das organizações, não foi possível formular uma única pergunta de pesquisa, mas 

algumas perguntas que nortearam a pesquisa. Quais foram: 

As agências reguladoras federais brasileiras aplicam o gerenciamento de projetos em 

suas rotinas de trabalho? Em qual nível de maturidade elas se encontram quando se trata de 

gerenciamento de projetos? As agências mantêm um escritório de gerenciamento de projetos 

em sua estrutura e quais funções este escritório executa?  

 

1.2. OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral do estudo foi investigar as formas de implementação de escritórios de 

gerenciamento de projetos nas Agências Reguladoras federais brasileiras e, consequentemente, 

as técnicas, ferramentas, instrumentos, estruturas organizacionais ou metodologias utilizadas 

no gerenciamento de projetos destas instituições. 
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1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Para concretizar o objetivo geral, o presente estudo desenvolveu os seguintes objetivos 

específicos: 

• Identificar quais agências contam com escritórios de gerenciamento de projetos 

em suas estruturas e por quais motivos não contam; 

• Identificar quais metodologias, ferramentas, técnicas e práticas de 

gerenciamento de projetos são disseminadas pelos escritórios existentes; 

• Verificar se a utilização das práticas de gerenciamento de projetos gerou 

melhorias nos processos de trabalho e no atingimento de resultados das agências 

reguladoras. 

1.4. JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

Em 25 de junho de 2019 foi promulgada a Lei nº 13.848, denominada Lei Geral das 

Agências Reguladoras, que dispôs sobre a gestão, a organização, o processo decisório e o 

controle social das Agências Reguladoras brasileiras. 

A citada lei reforçou a autonomia funcional, decisória, administrativa e financeira das 

agências reguladoras. Por outro lado, estabeleceu mecanismos de governança obrigatórios a 

todas elas, entre estes destacamos: o Plano Estratégico, o Plano de Gestão Anual e a Agenda 

Regulatória.   

Segundo o Portal da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2019), a Lei 

estabeleceu que o Plano Estratégico das agências deve conter os objetivos, metas e resultados 

a serem definidos por um período quadrienal. Já o Plano de Gestão Anual será composto pelo 

conjunto de ações, resultados e metas relacionados aos processos finalísticos e de gestão da 

agência. A Agenda Regulatória é o instrumento de planejamento regulatório que tem como 

objetivo promover a transparência e a previsibilidade da atuação regulatória das Agências sobre 

temas considerados prioritários para o período de 2 anos. 

De forma geral, o planejamento estratégico das agências reguladoras é apresentado 

visualmente em um Mapa Estratégico, que representa o arranjo dos Objetivos Estratégicos. Os 
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Objetivos são as situações concretas que a instituição pretende alcançar ao fim do planejamento. 

Eles se desdobram em estratégias, que são os caminhos a trilhar para atingir os objetivos. As 

estratégias, se desdobram em iniciativas, cujo objetivo é criar ou melhorar processos 

organizacionais, podendo se materializar em forma de ações ou projetos. 

Isto posto, ainda que as agências reguladoras, no contexto da administração pública, 

sejam vistas como organizações burocráticas, ou seja, guiadas por regras formais que 

padronizam procedimentos, e caracterizadas por um sistema hierárquico com alta divisão de 

responsabilidades (SARAIVA, 2002), as agências reguladoras também se caracterizam pela 

execução de projetos. De forma que o sucesso dos projetos é um dos fatores críticos de sucesso 

da gestão do negócio da agência, e, portanto, a implementação da estratégia organizacional, 

sendo, por conseguinte, um forte motivador para a implementação dos escritórios de projetos.  

Segundo Mansur (2007), o escritório de projetos é de vital importância para as 

organizações pois permite que elas enderecem de forma organizada, orquestrada e coerente as 

oportunidades de mercado de redução de custos, de melhoria da qualidade dos produtos e novas 

barreiras. 

O Tribunal de Contas da União (TCU, 2014) vem realizando um levantamento de 

Governança e Gestão Públicas em diversos órgãos e entidades públicas. Com exceção da 

Agência Nacional de Mineração (ANM), todas as Agências Reguladoras Federais participaram 

do levantamento no ano de 2017. Neste levantamento o Tribunal observou que 41%, das 581 

instituições públicas pesquisadas apresentavam-se em estágio inicial de governança pública, o 

que sugere que as boas práticas de governança não estão sendo adotadas pela maior parte das 

organizações públicas, levando o Tribunal a recomendar que a prática deve ser aperfeiçoada 

em toda a administração pública.  

 Ainda segundo o TCU (2014), governança compreende “os mecanismos de liderança, 

estratégia e controle, postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, 

com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade”. 

Com relação aos mecanismos de estratégia, o Tribunal ensina que envolvem: 

[...] escuta ativa de demandas, necessidades e expectativas das partes 

interessadas; avaliação do ambiente interno e externo da organização; 

avaliação e prospecção de cenários; definição e alcance da estratégia; 

definição e monitoramento de objetivos de curto, médio e longo prazo; 
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alinhamento e estratégias e operações das unidades de negócio e organizações 

envolvidas ou afetadas. (TCU, 2014, p. 37). 

Nesse quesito, o levantamento mostrou que 64% das organizações estariam em estágio 

inicial, de forma que demonstram baixa capacidade em executar um processo de planejamento 

estratégico, em promover a estratégia planejada e ainda gerir os riscos organizacionais. 

Assim, a partir do levantamento do TCU se verifica um problema na gestão das 

estratégias nas organizações públicas do ponto de vista de atingimento dos objetivos levantados, 

que precisa ser atacado. As Agências Reguladoras, vez que fizeram parte do levantamento, 

encontram-se na mesma em situação. 

A relação entre a implementação da estratégia organizacional e o gerenciamento de 

projetos pode não ser tão intuitiva. O gerenciamento de projetos altamente qualificado e 

competitivo é fator primordial para o alcance dos resultados. O EGP apoia a estratégia a partir 

do desenho do escopo, na priorização dos projetos relevantes, na integração dos processos 

organizacionais e no equilíbrio do portfólio.  

Diante deste cenário, este trabalho se justifica porque realiza uma investigação acerca 

do estado da arte em gerenciamento de projetos nas Agências Reguladoras Federais Brasileiras. 

Observa-se que mesmo com a imposição da Lei Geral das Agências Reguladoras, que busca 

uniformizar a gestão estratégica das agências, ainda há um abismo entre o nível de organização 

e planejamento entre as agências, de forma que as agências que já atingiram nível mais alto de 

maturidade, conseguem efetividade e resultados com seus instrumentos de gestão. Enquanto as 

outras agências, que estão em um nível mais baixo de maturidade, seguem tentando se organizar 

e priorizar essas atividades frente a enxurrada de assuntos que são tratados diariamente.  

O gerenciamento de projetos, como ciência, tem suas bases, no início da década de 

sessenta, sua disseminação se tornou mais intensa a partir da criação do Project Management 

Institute (PMI), uma organização mundial formada por profissionais de gerenciamento de 

projetos que se reuniram para discutir e fomentar as melhores práticas do gerenciamento de 

projetos. De lá para cá, é senso comum que o gerenciamento eficaz de projetos está diretamente 

ligado à sobrevivência de empresas e organizações. 

Na administração pública brasileira, não pode ser diferente, e verifica-se uma relação 

entre o gerenciamento de projetos e o sucesso da estratégia, de forma a apoiar os gestores 

públicos em suas decisões gerenciais.  
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Apesar disso, a existência de um EGP na estrutura das instituições públicas ainda não é 

uma máxima. Por mais que predominem casos de sucesso na implantação de EGP, muitas 

instituições ainda não conseguem trilhar um caminho para implantar e contar de fato com essa 

estrutura. 

Por fim, a elaboração deste trabalho se constitui em importante oportunidade de 

melhoria para as Agências Reguladoras e inclui-se como uma das possíveis ações institucionais 

para promoção da governança pública, o que reforça a importância de seu desenvolvimento. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Os temas apresentados a seguir resumem a pesquisa bibliográfica realizada para o 

presente estudo. O primeiro tópico irá tratar sobre o paradigma da gestão para resultados no 

setor público. Em seguida discorre-se sobre o gerenciamento de projetos e seu papel integrador 

e estratégico na organização, com o intuito de se estabelecer o vínculo entre ambos, 

demonstrando a importância do gerenciamento de projetos para obtenção do sucesso da gestão 

estratégica. Após, são apresentados os conceitos relacionados ao EGP, suas atribuições e 

funções e as recomendações acerca da implantação deste, com o intuito de fazer o leitor 

compreender o papel do EGP no sucesso da estratégia organizacional. Por fim, um tópico 

descrevendo as Agências Reguladoras Brasileiras, foco deste trabalho acadêmico, visando 

apresentar o contexto onde a pesquisa foi realizada. 

 

2.1. GESTÃO PARA RESULTADOS 

O contexto moderno da gestão trouxe um novo paradigma para a gestão pública, que 

pode ser caracterizado como uma verdadeira revolução no modo de gerir os recursos públicos. 

Isso exige dos gestores públicos uma nova abordagem onde o foco principal é a busca de uma 

administração voltada para resultados que, por sua vez, tem por objetivo atender as 

preocupações dos contribuintes, e da população em geral, quanto à efetiva utilização dos 

recursos públicos. 

Segundo Martins e Marini (2005), uma boa gestão é aquela que alcança resultados. 

Neste contexto, quando se trata de serviços públicos, a boa gestão é aquela que cria valor 

público, atendendo aos anseios da população e colocando-os no centro das decisões da gestão 

pública. 

Diniz et. al (2006) ensinam que para implantar a gestão por resultados, é necessário 

redesenhar o modo de gestão básica dos sistemas de administração pública, definindo 

claramente os resultados que se pretende alcançar, implementando os programas apropriados, 

mensurando e avaliando o rendimento e, caso necessário, fazendo ajustes para aumentar a sua 

eficiência e sua eficácia.  
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A gestão para resultados exige do gestor público uma visão mais ampla do que aquela 

preocupada apenas em equacionar os recursos disponíveis com os produtos/serviços 

disponibilizados. 

Por isso, Martins et al. (2005) também enfatizam que “o foco nos resultados é 

imprescindível na administração pública contemporânea, mas ele por si só não é garantia de 

que os resultados sejam alcançados”. Para os autores, no setor público, resultados não 

acontecem por acaso, governos, organizações públicas, políticas, programas e projetos não são, 

em geral, orientadas para resultados. 

Uma das formas de se obter resultados é definir o modo como chegar a eles. Para isso, 

pode-se utilizar, de forma combinada, várias outras metodologias de gestão consolidadas, por 

exemplo, o Balanced Scorecard (BSC)1, a Gestão da Qualidade Total2, a Cadeia de Valor de 

Porter3, a Cadeia de Suprimentos4 e a Gestão de Projetos, entre outros. 

Como o enfoque deste trabalho é o gerenciamento de projetos, veremos a frente que o 

gerenciamento eficaz dos projetos permite a utilização de influências organizacionais, como 

cultura organizacional, utilização de ferramentas que poderão proporcionar a mensuração 

efetiva dos resultados dos projetos e o consequente alcance dos resultados pretendidos pela 

organização. 

Ainda assim, é preciso ressaltar que a gestão para resultados não é alcançada apenas 

com a implementação de uma metodologia apenas. Para um resultado abrangente é necessário 

                                                           

1 O BSC é uma ferramenta estratégica para a tomada de decisões, apoiada na identificação de pontos 

fortes e fracos da organização. Foi apresentado pelos professores da Harvard Business School, Robert 

S. Kaplan e David P. Norton, na década de 1990. Seu objetivo é alinhar os resultados de desempenho 

da empresa com as metas traçadas, buscando identificar as falhas. (SILVA e DIAS, 2011) 

2 A gestão da qualidade total pode ser definida como uma ferramenta para a reorientação gerencial das 

organizações, que possui como pontos básicos: o foco no cliente; o trabalho em equipe permeando toda 

a organização; as decisões baseadas em fatos e dados; e, a busca constante da solução de problemas e 

da diminuição de erros. (CARVALHO e PALADINI, 2005). 

3 A cadeia de valor de Porter desagrega uma empresa nas suas atividades de relevância, para que se 

possa compreender o comportamento dos custos e as fontes existentes e potenciais de diferenciação. 

Essas atividades podem ser divididas em dois tipos: atividades primárias e atividades de apoio. 

(MOORI e ZILBER, 2003) 

4 A cadeia de suprimentos engloba todas as atividades associadas com o fluxo e transformação de bens, 

desde as matérias primas até o consumidor final e os sistemas de informações. (MOORI e ZILBER, 

2003) 
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a construção de um modelo integrado, entendendo a contribuição de cada um, vez que nenhum 

desses modelos atende, atualmente, a todas as necessidades da gestão moderna. 

 

2.2. GESTÃO ESTRATÉGICA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

A estratégia organizacional é responsável por definir e implementar linhas de ação, que 

envolvem diversos departamentos, e que levam a organização a atingir seus objetivos de longo 

prazo. A estratégia é composta por cenários, metas, objetivos, análise das potencialidades, 

fraquezas, oportunidades e ameaças. 

Apesar da estratégia ter se tornado uma espécie de palavra da moda, ela cumpre um 

papel importante na gestão das organizações. Ainda que muitas organizações públicas ou 

privadas afirmem ter uma estratégia, ocorre que, na prática, a maioria não sabe distinguir entre 

eficácia operacional e estratégia.  

Dal Maso (2015) afirma que a estratégia de negócio deve descrever o caminho como a 

organização irá competir no mercado, e a partir daí desenvolver alternativas de como melhor 

gerenciar seus objetivos. Mendes et al. (2009) concordam e afirmam que projetos surgem a 

partir da identificação de necessidades estratégicas. 

Para Crawford (2010) “vincular os objetivos estratégicos corporativos diretamente às 

atividades projetadas para alcançá-los também contribui diretamente para o desenvolvimento 

da maturidade do gerenciamento de projetos”. 

Assim, o sucesso da estratégia organizacional está diretamente atrelado ao sucesso dos 

projetos. Hwang e Lim (2013) estabelecem que o sucesso dos projetos depende do uso de 

conhecimento de fatores críticos para criar medidas que favoreçam a gestão, seja no controle e 

na correção das atividades dos projetos, assim como, na medida do sucesso de uma abordagem 

estratégica e tática na execução destes. 

Crawford (2010) afirma também que a estratégia deve nortear as ações da organização 

no sentido de como, quando e onde competir, além, de definir contra quem competir e para 

quais fins. Dal Maso (2015) aponta que a correlação direta entre a estratégia da organização e 

o gerenciamento de projetos é oriunda da alta administração. Para o autor, o gerenciamento de 
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projetos tem sido a melhor alternativa para muitas organizações, pois maximiza o vínculo entre 

os projetos com a estratégia, de forma a considerar somente aquilo que gera valor estratégico. 

Assim, fica claro que os projetos são definidos para dar uma resposta estratégica a um 

desafio, conforme afirmado por Thiry-Cherques e Pimenta (2013).  Os projetos permitem criar 

inovações para a organização, para o mercado e para a sociedade, uma vez que são estratégias 

de mudança e que buscam resolver problemas ou aproveitar oportunidades. 

Uma vez definida a estratégia, sua implementação é feita a partir da divisão dos 

objetivos de longo prazo em objetivos menores que, por sua vez, são segmentados em projetos 

específicos que são priorizados segundo sua importância e prazos previstos. Esse conjunto irá 

formar o plano operacional da organização que pode ser considerado a espinha dorsal da 

implementação da estratégia.  

Ou seja, o sucesso da implementação dos projetos é condição primária para o respectivo 

sucesso da estratégia organizacional. Desta forma, as práticas de gerenciamento de projetos 

podem ajudar a garantir que objetivos sejam atingidos. Daí a importância da organização contar 

com um EGP. 

Assim, as principais missões de um EGP na organização seriam: melhorar a maturidade 

do gerenciamento de projetos da organização, utilizando, para isso, as melhores práticas de 

mercado; vincular os projetos da organização ao seu plano estratégico, visando assegurar que 

os objetivos sejam atingidos; e, realizar a comunicação eficiente dos projetos a todos os 

envolvidos em sua implementação. 

Mais do que contar com um EGP, vários autores do tema apontam outra questão muito 

importante, que diz respeito ao posicionamento estratégico do EGP como unidade responsável 

pelo gerenciamento de projetos. Este é um fator preponderante. Mansur (2007) enfatiza que um 

ambiente de projetos dentro do nível executivo permite o uso robusto das melhores práticas e 

assegura que as entregas sejam realizadas dentro dos prazos e orçamentos. 

A estrutura centralizada de gerenciamento de projetos permite gerenciar e controlar 

todos os projetos da organização, melhorando a performance dos projetos, por meio da 

padronização, previsibilidade e repetição de resultados. Mesmo que a unidade centralizada 

tenha que buscar frequentemente uma margem de adaptação aceitável para atender a diferentes 

realidades dentro dos projetos nas organizações.  
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De todo modo, todos os autores pesquisados concordam no EGP como sendo um elo 

entre alta administração da organização e os demais níveis onde os projetos são executados.   

 

2.3. ESCRITÓRIO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS  

A unidade centralizada de gerenciamento de projetos, citada na sessão anterior, é 

comumente conhecida como EGP, conforme já afirmado, ou simplesmente escritório de 

projetos, ou ainda Project Management Office (PMO), em inglês. Valeriano (2001) afirma que 

o EGP é uma estrutura organizacional com a atribuição de padronizar os processos da 

organização. Para Mendes et al. (2009) o EGP é uma área, assessoria ou departamento cuja 

função é melhorar o gerenciamento de projetos da organização. 

Segundo o Guia PMBOK5 (PMI, 2017) “um escritório de gerenciamento de projetos é 

uma estrutura organizacional que padroniza os processos de governança relacionados a projetos 

e facilita o compartilhamento de recursos, metodologias, ferramentas e técnicas”. O guia afirma 

ainda que o EGP pode ajudar organizações públicas e privadas a: 

• Cumprirem os objetivos do negócio; 

• Satisfazerem as expectativas das partes interessadas; 

• Serem mais previsíveis; 

• Aumentarem as chances de sucesso de sua estratégia; 

• Entregarem os produtos certos no momento certo; 

• Resolverem problemas e questões; 

• Responderem a riscos em tempo hábil; 

• Otimizarem o uso dos recursos organizacionais; 

• Identificarem, recuperarem ou eliminarem projetos com problemas; 

• Gerenciarem restrições (por exemplo, escopo, qualidade, cronograma, custos, 

recursos); 

                                                           

5 Guide to the Project management body of knowledge ou Guia dos conhecimentos sobre a administração 

de projetos. Trata-se de um documento que sistematizados conceitos e as ferramentas da administração 

por projetos, publicado pelo PMI, atualmente em sua 6ª edição. 
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• Equilibrarem a influência de restrições do projeto (por exemplo, o aumento de 

escopo pode aumentar custos ou o prazo); e 

• Gerenciarem melhor as mudanças. 

Para Desouza e Evaristo (2006), os EGP variam bastante, de organização para 

organização, em termos de tamanho, estrutura e responsabilidades. Mas o fator principal de 

sucesso é que a estrutura do EGP esteja intimamente alinhada à cultura corporativa da 

organização. 

São várias as funções de um EGP. Maximiano (2014), por exemplo, cita que o EGP 

deve definir, uniformizar e defender padrões, processos, métricas e ferramentas; oferecer 

serviços de gerenciamento, treinamento e documentação; garantir o alinhamento das iniciativas 

à estratégia organizacional; e, confeccionar relatórios de progresso e acompanhamento. 

Já Mansur (2007) afirma que as funções que o EGP deve exercer dependem de seu 

posicionamento estratégico dentro da organização. Assim, poderá exercer funções como dar 

suporte e apoio aos gerentes de projetos, executar treinamentos internos e externos, disseminar 

o uso dos recursos e das metodologias, padronizar normas e procedimentos, avaliar os planos 

dos projetos para verificar se foram desenvolvidos conforme as normas e padrões especificados, 

além de desenvolver mecanismos para comunicar as ações e resultados dos projetos.  

De toda forma, uma das principais funções do EGP é, sem sombra de dúvida, gerenciar 

o portfólio de projetos da organização. Segundo o Guia PMBOK (PMI, 2017), um portfólio é 

um conjunto de projetos, programas ou qualquer outro tipo de trabalho, que são tratados de 

forma coordenada, para permitir um efetivo gerenciamento e atender aos objetivos estratégicos. 

Mendes et al. (2009) afirmam que gerenciar corretamente o portfólio envolve as tarefas 

de avaliar e selecionar os projetos, e a execução correta dessas tarefas garantem o alinhamento 

dos projetos à estratégia da organização.  

Portanto, para além da visão dos autores, em resumo, o EGP deve defender o 

gerenciamento padronizado de projetos dentro da organização,  a partir da definição de uma 

metodologia e modelos de documentos a serem utilizados; ofertar treinamento e 

desenvolvimento de competências tanto dos gerentes, quanto da equipe do projeto; facilitar a 

comunicação interna e externa do projeto, assim como a divulgação de ações e 

serviços/produtos disponibilizados pelos projetos; estar atento as mudanças organizacionais 
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que implicam no gerenciamento dos projetos; manter informações atualizadas dos projetos, 

permitindo a visibilidade para a alta administração e qualquer outro interessado; e realizar 

auditorias nos projetos e nos documentos produzidos ao longo do ciclo de vida do projeto. 

Assim, tem-se que por mais que os objetivos do EGP variem de organização para 

organização, o fator determinante do sucesso da implantação do EGP na organização é o 

alinhamento entre os objetivos estratégicos da organização e os objetivos do EGP, de forma a 

alcançar uma melhora na eficiência do planejamento e condução dos projetos que refletem os 

objetivos da organização, por meio do aumento da maturidade em gerenciamento de projetos. 

Com relação ao formato do EGP, também há diversos modelos indicados pelos autores 

renomados no tema. Os autores costumam classificar os modelos de EGP de acordo com as 

atividades que desenvolvem, a maturidade da organização, ou ainda as dimensões propostas 

por Galante (2013):  

• Amplitude. Se refere a quantidade de projetos executados pelos EGP; 

• Atividade em projeto. Envolve o aprofundamento do gerenciamento para cada 

nível; 

• Abordagem. Refere-se a pertinência de aspectos como o estratégico, o tático e o 

operacional; 

• Complexidade. Refere-se ao EGP cujas atividades são tabuladas tendo em vista 

o grau de dificuldade e/ou número de tarefas a serem desenvolvidas; 

• Figura do gerente. Nos EGP onde o papel do gerente é a base para a estrutura do 

escritório.  

Mansur (2007) explica que em algumas organizações o EGP pode ser responsável por 

todas as atividades relativas ao gerenciamento, administração e execução dos projetos, 

enquanto, em outras organizações, o EGP passa a ser responsável apenas pela consolidação de 

informações dos projetos em visão geral. 

Quando se trata de modelo de EGP baseado em níveis de acordo com a estrutura 

organizacional, são identificados três níveis, segundo Crawford (2002). No nível 1, estão os 

escritórios de projetos para controle e acompanhamento, em geral são especializados em um 

tipo de projeto, que por seu tamanho e complexidade, requer várias integrações, incluindo 

diversos gerentes de subprojetos, que trabalham de forma independente; no nível 2, os 
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escritórios de projetos das unidades de negócio ou de divisões, cujo desafio é realizar a 

integração de diversos projetos de tamanhos e temas variados no mesmo nível organizacional; 

e, no nível 3, os escritórios de projetos estratégicos, que deve ser o responsável por priorizar os 

projetos em toda a organização tendo em vistas metas de rentabilidade, penetração de mercado 

e resultados estratégicos. 

Desta forma, destacamos que os formatos de EGP encontrados na literatura apresentam 

diferenças entre si, assim como semelhanças e mesmo sombreamentos. A escolha do EGP a ser 

implantado na organização pode ser feita a partir da combinação dos diversos formatos, levando 

em consideração as necessidades da organização e as atividades que o escritório deverá exercer. 

Um ponto importante a ser observado, é que é função do EGP fazer com que todas as 

etapas do projeto sejam documentadas e padronizadas, visando proporcionar maior controle e 

monitoramento dos projetos o quê, para muitos, pode significar burocracia desnecessária. 

Assim, para obter sucesso de suas ações, o EGP deve ter o cuidado de não tornar esse processo 

meramente burocrático e demorado. A documentação é importante para o controle e 

monitoramento, mas deve haver um equilíbrio para que não se torne simplesmente o ato de 

preencher formulários. 

 

2.4. IMPLANTAÇÃO DE UM EGP 

De acordo com Barcauí e Quelhas (2003), a implantação de um escritório de projetos se 

tornou popular a partir do momento em que o escritório passou a ser considerado como resposta 

para vários dos problemas enfrentados pelas organizações com relação à entrega dos seus 

projetos estratégicos. 

Mansur (2007) afirma que o escritório de projetos consegue aumentar a velocidade e a 

qualidade da entrega dos produtos a partir da padronização e comunicação dos processos, o que 

possibilita o aumento da taxa de sucessos dos projetos, o que gera um ciclo virtuoso. 

Como já dito, as funções que o EGP vai desempenhar dependem do seu posicionamento 

estratégico na organização. Diversos autores listam os quatro principais modelos de EGP do 

mercado: EGP corporativo, quando está posicionado dentro da alta administração da 
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organização; EGP divisional, EGP setorial e EGP departamental posicionados, 

respectivamente, dentro de uma divisão, setor ou departamento específico da organização.  

Barcauí e Quelhas (2003), porém, argumentam que há uma série de questões que devem 

ser analisadas antes da organização partir para a iniciativa de implementar o escritório de 

gerenciamento de projetos, dentre elas: 

• Qual o melhor formato de escritório para a minha organização? 

• Como deveria acontecer a implementação do escritório de projetos? 

• Que tipo de funções o escritório vai de fato desenvolver? 

• Que tipo de profissional deve ser alocado para esta função? 

Para Martins et. al. (2005), o maior desafio na implantação do EGP é, justamente, a 

mudança cultural para a organização e o envolvimento das pessoas. Uma forma de se minimizar 

o impacto da implantação do EGP, é imprimir velocidade as ações iniciais, e fazer com que os 

resultados sejam apresentados o mais breve possível. 

Não obstante ao modelo adotado, é essencial que a implantação do escritório seja 

realizada de maneira formal, seguindo um projeto específico de implantação. Desta forma, a 

organização entenderá o papel e as atribuições do escritório, além da motivação e das 

expectativas de sua implantação. Vez que a implantação do EGP deve levar em consideração, 

sobretudo, a cultura da organização. 

Para Martins et. al. (2005), a implantação do EGP deve ser feita em três etapas. Na 

primeira etapa são criadas as condições para a mudança, sendo esta uma etapa crítica para o 

sucesso da implantação. Na etapa seguinte, ocorre a implantação propriamente dita, e na 

terceira etapa deve ocorrer a motivação para que a situação pós-mudança seja a nova realidade.  

A operacionalização da implantação do EGP em etapas é importante para a definição 

do projeto de implantação. As etapas irão subsidiar a definição das atividades e 

consequentemente, das entregas. Já que a implantação do EGP constitui um projeto, é preciso 

planejamento, definição de escopo, tempo e custos, aquisição de recursos, investimento, 

definição de objetivos, metas a serem atingidas e indicadores de performance. 
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Por fim, após a conclusão da implantação do EGP, é importante monitorar o 

desempenho para promover as melhorias necessárias, sempre pensando em como aumentar a 

eficácia, sobretudo com relação ao planejamento estratégico. 

Durante a fase de levantamento bibliográfico, foram identificadas diversas razões para 

implantação de um EGP numa organização, e uma série de outras razões para não implantação 

do EGP. Vale ressaltar, sobretudo, que foram verificadas mais razões a favor da implantação 

do que contra ela. Diante dessa situação, o desafio a alta administração da organização é 

entender os fatores a favor e contra a implantação de EGP e confrontá-los com a cultura 

organizacional. Um dos objetivos deste trabalho é, sem dúvida, levantar elementos de forma a 

apoiar a decisão gerencial de organizações públicas. 

Por fim, é importante destacar que a implantação de um EGP leva a uma forte mudança 

cultural na organização, o que pode ocasionar desconforto nas equipes que atuam de forma mais 

rotineira. Para evitar este problema, é importante que a equipe que fará parte do EGP utilize a 

comunicação efetiva para demonstrar objetivos e resultados alcançados. O EGP é fundamental 

para que as equipes obtenham sucesso nos projetos, porém, sua implantação deve ser feita de 

forma a estar alinhada as necessidades da organização, que deve exatamente o que esperar da 

implantação do EGP.  

 

2.5. AGÊNCIAS REGULADORAS FEDERAIS BRASILEIRAS  

As Agências Reguladoras Federais do Brasil são autarquias especiais, criadas por força 

de Lei, vinculadas à administração pública indireta cujo objetivo é regular as atividades de 

determinado setor da economia. No Brasil, as agências reguladoras foram criadas a partir da 

década de 1990, por ocasião do Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado6, instituído 

pela Lei 8.031/1990. Atualmente são 11 as agências reguladoras no Brasil, cuja finalidade é 

                                                           

6 O Plano Diretor da Reforma do Estado, de autoria de Bresser Pereira, então ministro do extinto 

Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE), foi publicado em 1995. Pode ser 

considerado como o marco da Reforma Gerencial do Estado Brasileiro, delineou os principais 

elementos do Novo Estado Brasileiro, buscando adequar a administração pública a critérios da 

moderna administração gerencial. Disponível em: 

<https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_0644.pdf>. 

https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_0644.pdf
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fiscalizar e regular as atividades de serviços públicos executados por entidades privadas, 

mediante prévia concessão, permissão ou autorização. 

No Quadro 1 há a descrição das agências reguladoras federais, as atividades que regulam 

e os Ministérios aos quais estão vinculadas. 

Quadro 1 - Agências Reguladoras Federais brasileiras 

Agência Sigla Lei de criação Ano Finalidade Vínculo 

Agência Nacional de 

Águas 

ANA Lei nº 9.984 2000 Responsável pela 

implementação da gestão dos 

recursos hídricos brasileiros. 

Ministério do 

Meio 

Ambiente 

Agência Nacional de 

Aviação Civil 

ANAC Lei nº 11.182 2005 Responsável por 

supervisionar a atividade de 

aviação civil no Brasil, tanto 

no que toca seus aspectos 

econômicos quanto no que 

diz respeito à segurança 

técnica do setor. 

Ministério dos 

Transportes, 

Portos e 

Aviação Civil 

Agência Nacional de 

Telecomunicações 

ANATEL Lei nº 9.472 1997 Regular o setor de 

telecomunicações para 

contribuir com o 

desenvolvimento do Brasil 

Ministério das 

Comunicações 

Agência Nacional de 

Cinema 

ANCINE Medida 

provisória 

2228-1 

2001 Fomentar, regular e fiscalizar 

a indústria cinematográfica e 

videofonográfica nacional. 

Ministério da 

Cultura 

Agência Nacional de 

Energia Elétrica 

ANEEL Lei nº 9.427 1996 Regular a produção, 

transmissão e 

comercialização de energia 

elétrica, em conformidade 

com as políticas e diretrizes 

do governo federal. 

Ministério de 

Minas e 

Energia 

Agência Nacional de 

Mineração 

ANM Lei nº 13.575 2017 Responsável pela gestão da 

atividade de mineração e dos 

recursos minerais brasileiros, 

exceto hidrocarbonetos e 

substâncias nucleares. 

Ministério de 

Minas e 

Energia 

Agência Nacional de 

Petróleo, Gás Natural 

e Biocombustíveis 

ANP Lei nº 9.478 1997 Regulador das atividades que 

integram as indústrias 

de petróleo e gás natural e 

de biocombustíveis no Brasil 

Ministério de 

Minas e 

Energia 

Agência Nacional de 

Saúde Suplementar 

ANS Lei nº 9.961 2000 Responsável em promover a 

defesa do interesse público 

na assistência suplementar à 

saúde, regular as operadoras 

setoriais, a relação entre 

Ministério da 

Saúde 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
https://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%A1s_natural
https://pt.wikipedia.org/wiki/Biocombust%C3%ADveis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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prestadoras e consumidores e 

contribuir para o 

desenvolvimento das ações 

de saúde no país. 

Agência Nacional de 

Transportes 

Aquaviários 

ANTAQ Lei nº 10.233 2001 Responsável pela 

regulamentação, controle 

tarifário, estudo e 

desenvolvimento do 

transporte aquaviário no 

Brasil. 

Ministério dos 

Transportes, 

Portos e 

Aviação Civil 

Agência Nacional de 

Transportes 

Terrestres 

ANTT Lei nº 10.233 2001 Responsável pela regulação 

das atividades de exploração 

da infraestrutura ferroviária e 

rodoviária federal e de 

prestação de serviços de 

transporte terrestre, 

Ministério dos 

Transportes, 

Portos e 

Aviação Civil 

Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária 

ANVISA Lei nº 9.782 1999 Exercer o controle sanitário 

de todos os produtos e 

serviços (nacionais ou 

importados) submetidos à 

vigilância sanitária, tais 

como medicamentos, 

alimentos, cosméticos, 

saneantes, derivados do 

tabaco, produtos médicos, 

sangue, hemoderivados e 

serviços de saúde. 

Ministério da 

Saúde 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

É inquestionável a importância das agências reguladoras para a estabilidade política, 

jurídica e econômica do mercado brasileiro visando a realização de investimentos nacionais e 

estrangeiros. Camargo e Junior (2018) reforçam a importância da atuação das agências 

reguladoras no que diz respeito a articulação e a mediação dos interesses conflitantes existentes 

nos setores regulados: “o interesse público da boa prestação do serviço concedido, o interesse 

do usuário e o interesse da empresa concessionária.” 

As Agências Reguladoras Federais são autarquias com poderes especiais, caracterizadas 

por autonomia administrativa, ausência de subordinação hierárquica e autonomia financeira. 

Porém, não são independentes, pois estão sujeitas aos mesmos mecanismos de controle das 

demais autarquias e estão vinculadas a um Ministério, cuja área de atuação esteja relacionada 

ao setor regulado pela agência. Apesar da vinculação, as agências têm autonomia normativa e 

técnica. 
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Para Camargo e Junior (2018), espera-se que a gestão das agências reguladoras tenha 

independência da influência direta dos Poderes Executivo e Legislativo, fazendo com que 

possam desempenhar suas competências regulatória e fiscalizatória, evitando a concentração 

de poder nas mãos do Estado, de agentes políticos ou de agentes econômicos. 

No que concerne à gestão administrativa, os dirigentes das agências desfrutam de 

mandato fixo e de estabilidade, como forma de assegurar, mais ainda, a autonomia 

administrativa.  

Não obstante as particularidades de cada setor regulado, que justifique a distinção na 

forma de atuar das agências, é indiscutível a necessidade de um arcabouço jurídico uno e que 

padronize comportamentos, reforçando, portanto, a segurança jurídica do setor. Neste contexto, 

foi publicada a Lei nº 13.848/2019, conhecida como a Lei Geral das Agências Reguladoras, 

citada anteriormente, e que estabeleceu, entre outras, a obrigação das agências reguladoras 

elaborarem um Plano Estratégico, um Plano de Gestão Anual e uma Agenda Regulatória, não 

obstante a maioria já contar com estes instrumentos anteriormente à publicação da Lei. 

Ainda que sejam consideradas organizações burocráticas, ou seja, orientadas a 

processos, não é incomum a execução de projetos nas agências reguladoras, seja como 

desdobramento os objetivos estratégicos, seja em unidades organizacionais finalísticas ou 

administrativas, como a unidade de tecnologia da informação, por exemplo.  

Com relação ao planejamento estratégico, em geral, os projetos que compõe a Carteira 

de projetos estratégicos das agências são gerenciados pelas unidades organizacionais 

responsáveis e acompanhados por toda a Agência, a fim de garantir o sucesso da estratégia. Até 

porque, muitos dos projetos da carteira são transversais, ou seja, envolvem mais de uma unidade 

organizacional. 

O atingimento dos resultados das agências reguladoras é a base do processo de 

planejamento estratégico. Portanto, é fundamental para a eficácia da gestão por resultados nas 

agências reguladoras, a execução completa dos projetos identificados no planejamento 

estratégico.  

Portanto, reafirma-se que para aumentar as chances de que os projetos atinjam seus 

objetivos, é importante que este sejam gerenciados de forma equânime por toda a organização. 

Daí a importância de a agência contar com um EGP que padronize o gerenciamento de projetos 
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e faça a disseminação dos padrões e boas práticas por todas as unidades, vislumbrando a 

execução da estratégia organizacional e o atingimento do valor público.   
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3. METODOLOGIA 

Esse capítulo descreverá a metodologia utilizada durante a execução do trabalho e irá 

abranger: o tipo de pesquisa, a população participante, o método de coleta e de tratamento dos 

dados. 

O roteiro que norteou o andamento da pesquisa, buscou perseguir os seguintes alvos: 

• Realizar revisão da literatura sobre modelos e métodos de gerenciamento de 

projetos; 

• Levantar informações sobre a existência de estruturas organizacionais 

responsáveis pelo gerenciamento de projetos nas Agências Reguladoras 

Federais, verificando se estas estruturas se baseiam em boas práticas e quais 

resultados alcançados no que se refere ao sucesso dos projetos e implementação 

da estratégia organizacional; 

• Realizar entrevistas com as pessoas de alguma forma envolvidas com o 

gerenciamento de projetos em cada uma das 11 Agências Reguladoras Federais 

brasileiras; 

• Analisar dos cenários encontrados;  

• Propor diretrizes para implantação de EGP a partir do levantamento realizado. 

Os próximos tópicos irão descrever a forma como se atingiu estes alvos. 

3.1. SOBRE A PESQUISA 

A pesquisa realizada foi essencialmente de campo, vez que o objetivo principal era 

conhecer o perfil atual de gerenciamento de projetos nas Agências Reguladoras Federais 

brasileiras e os caminhos trilhados por aquelas que implantaram e contam com um EGP em sua 

estrutura organizacional, assim necessitava-se de algum tipo de investigação, optou-se, 

portanto, pela elaboração de entrevista semiestruturada. 

Boni e Quaresma (2005) explicam que as entrevistas semiestruturadas combinam 

perguntas abertas e fechadas, ou seja, o entrevistador segue um conjunto de questões 

previamente definidas, mas num contexto muito semelhante a uma conversa informal, já o 

entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o tema proposto. Neste tipo de entrevista, a 

interação entre o entrevistador e o entrevistado favorece as respostas espontâneas, que 
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possibilitam maior liberdade e podem fazer surgir questões inesperadas que poderão ser de 

grande utilidade na pesquisa. 

Esta pesquisa buscou identificar os fatores que determinaram, contribuíram ou 

dificultaram a implementação de uma estrutura organizacional voltada para o gerenciamento 

de projetos institucionais, além de gerar conhecimentos úteis para o avanço deste campo de 

atuação. 

Lima (2018) descreve uma metodologia como o caminho a ser percorrido para encontrar 

resposta ao problema de pesquisa. Neste caso, para trilhar esse caminho foi utilizado o método 

indutivo, com abordagem qualitativa, uma vez que partindo de entrevistas com pessoas 

envolvidas no tema, se pretendeu identificar as prováveis motivações e dificuldades enfrentadas 

pelas agências reguladoras na implementação de estruturas voltadas para o gerenciamento de 

projetos. 

Entende-se que o estudo realizado foi de natureza exploratória, uma vez que a literatura 

é relativamente limitada no que se refere ao gerenciamento de projetos em organizações 

públicas. 

A pesquisa seguiu os passos apresentados na Figura 1. Em primeiro lugar buscou-se 

identificar o problema partindo-se da observação da realidade da agência onde a responsável 

pela pesquisa exerce suas atividades profissionais desde 2007, o que lhe permitiu utilizar o 

conhecimento adquirido ao longo desse tempo, assim como inferir que a realidade é muito 

semelhante nas demais agências reguladoras federais. 

Em seguida, foi realizada pesquisa bibliográfica sobre os temas a serem abordados e 

que norteariam a definição das perguntas que seriam parte da entrevista semiestruturada. Antes 

de partir para as entrevistas propriamente ditas, foi importante conhecer um pouco da estrutura 

existente em cada uma das agências. Para tanto, houve o estudo do regimento interno das 

agências e dos dados disponíveis em seus portais institucionais, buscando identificar se já havia 

previsão para a gestão de projetos em alguma unidade interna de cada uma das agências.  

A partir daí foram realizadas as entrevistas semiestruturadas. Nas agências com sede em 

Brasília, a entrevista foi realizada de forma presencial. Para as agências com sede fora da capital 

federal, o questionário com as perguntas fora enviado por e-mail. Apenas Ancine não enviou 

resposta ao questionário enviado. Ao fim das entrevistas foi realizada a análise da situação e do 
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perfil geral das agências e realizado estudo que permitiu concluir a pesquisa e apresentar 

sugestões de trabalhos futuros. As citações que constam neste trabalho, com relação aos 

entrevistados, advêm das respostas do questionário encontrado no Apêndice. 

Figura 1: Esquema da pesquisa 

 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

 

3.2. SUJEITOS DA PESQUISA 

A população utilizada nesta pesquisa correspondeu aos responsáveis pelas unidades que 

acompanham, ou que regimentalmente deveriam acompanhar, os projetos da carteira de 

projetos estratégicos das agências reguladoras federais brasileiras. Desta forma, estariam sendo 

entrevistadas as pessoas que trabalham, de alguma forma, diretamente envolvidas com os 

projetos gerenciados pela instituição. 

As informações sobre as unidades responsáveis pelo gerenciamento de projetos foram 

verificadas no portal institucional das agências. Primeiro, verificou-se os nomes das unidades 

e suas atribuições. Posteriormente, buscou-se nos portais institucionais os nomes das pessoas 

Identificação do problema

Pesquisa bibliográfica

Definição da entrevista 
semiestruturada

Estudo do regimento das 
agências

Realização das entrevistas

Análise das 
entrevistas

Conclusão
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responsáveis por estas unidades e seus contatos institucionais: endereços de e-mail e telefone. 

Assim, o critério de escolha da população, foi meramente por acessibilidade. 

Nas agências onde não havia previsão regimental para as atividades vinculadas ao 

gerenciamento de projetos, buscou-se entrevistar o responsável pela unidade ligada ao 

planejamento estratégico da organização. 

Segundo Thiry-Cherques (2009) a saturação em uma pesquisa, ocorre a partir do 

momento em que o acréscimo de dados e informações não altera a compreensão do fenômeno 

estudado. O autor explica que nas pesquisas qualitativas que utilizam como método a entrevista 

semiestruturada, a saturação se dá quando nenhuma nova informação ou novo tema é registrado. 

Por fim, o autor afirma que para se atingir o ponto de saturação é necessário o mínimo de 8 e o 

máximo de 15 observações. 

No caso da presente pesquisa, optou-se por realizar a entrevista, seja presencialmente 

ou por e-mail, em todas as agências reguladoras federais existente, sem determinar um 

momento de saturação, tendo em vista que a quantidade se limitava a apenas 11 instituições. 

Ainda assim, dentro do limite máximo proposto por Thiry-Cherques.  

O Quadro 2 apresenta a unidade a qual está vinculado o responsável pelas entrevistas 

em cada agência reguladora pesquisada. 

Da tabela, infere-se que 60% dos respondentes eram do sexo masculino. A média de 

tempo de atuação no serviço público é de pouco mais de 11 anos. Ademais, apenas um dos 

entrevistados não é servidor público de carreira, ou seja, não tem vínculo direto com a 

administração pública, exercendo uma função gratificada de livre nomeação. 

Importante observar que por estarem atuando nas estruturas de gerenciamento de 

projetos, ou nas unidades as quais estão ou deveriam estar subordinadas, todos os entrevistados 

possuem conhecimento prévio na temática do gerenciamento de projetos. Fato que foi ratificado 

durante as entrevistas.  
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Quadro 2: Função dos responsáveis por responder a pesquisa nas Agências reguladoras 

Agência Unidade da 

agência 

Data da 

entrevista 

Tipo de 

entrevista 

Sexo do 

entrevistado 

Tempo de serviço 

público 

ANA 
Superintendência de 

Implementação de 

Programas e Projetos 

01/11/2019 Presencial Feminino 10 anos 

ANAC 
Gerência Técnica do 

Escritório de Projetos 

01/10/2019 Presencial Feminino 12 anos 

ANATEL 
Gerência de 

Planejamento 

Estratégico (PRPE) 

19/09/2019 Presencial Masculino 15 anos 

ANEEL 
Núcleo de Gestão 

Estratégica 

07/01/2020 Presencial Masculino 14 anos 

ANM 
Superintendência de 

desenvolvimento 

Institucional  

03/09/2019 Presencial Feminino 1 ano 

ANP Coordenação da 

Gestão da Estratégia 

13/01/2020 E-mail Masculino 12 anos 

 

ANS 
Coordenação de 

Qualificação 

Institucional 

07/01/2020 E-mail Masculino 15 anos 

ANTAQ 
Secretário de 

Planejamento e 

Coordenação interna 

19/11/2019 Presencial Masculino 10 anos 

ANTT 
Assessoria de Gestão 

Estratégica e 

Inovação  

29/08/2019 Presencial Feminino 15 anos 

 

ANVISA Assessoria de 

Planejamento 

05/03/2020 Presencial Masculino 15 anos 

ANCINE 
Coordenação de 

Acompanhamento de 

Projetos - CAC 

 

08/01/2020 E-mail - - 

Fonte: elaborado pela autora. 

A partir das entrevistas foi possível levantar os dados sobre o estado atual do 

gerenciamento de projetos nas agências reguladoras ou dos motivos pelos quais o 

gerenciamento centralizado não é realizado. Ou seja, como dados primários da pesquisa foram 

utilizadas as informações repassadas pelos entrevistados. Os dados secundários foram obtidos 

por meio das páginas eletrônicas das agências, regimentos internos e de outros documentos 

próprios.  
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3.3. COLETA DE DADOS 

As entrevistas semiestruturadas foram realizadas entre os meses de agosto de 2019 e 

janeiro de 2020. Com duração média de 60 minutos. O envio dos questionários por e-mail 

ocorreu em dezembro de 2019. As pessoas convidadas para a entrevista, assim como os 

destinatários dos e-mails, foram escolhidas pelo critério de acessibilidade, com base no estudo 

do regimento interno de cada agência. A partir da identificação da unidade cujas atividades 

tinham algum tipo de relação com as atividades vinculadas a gestão de projetos ou pelo 

planejamento organizacional. Foi realizado o contato inicialmente com os responsáveis pelas 

unidades e, posteriormente, com pessoas indicadas por eles para responder o questionário, se 

fosse o caso. 

Ressalta-se que a pesquisa não tinha interesse em unidades de gerenciamento de projetos 

setoriais. Mesmo verificando-se a existência de unidades de gerenciamento de projeto em 

unidades como a tecnologia da informação, não se buscou contato com seus responsáveis por 

não estarem no escopo da pesquisa. 

Não se obteve resposta apenas da Ancine, conforme já mencionado anteriormente. 

O questionário fora dividido em duas partes. A primeira para aquelas agências cujo 

regimento previa atividades voltadas para a gestão de projetos, e a segunda, para aquelas onde 

não havia previsão. O questionário pode ser visualizado no Apêndice A. 

As entrevistas presenciais foram realizadas nas sedes das agências em Brasília, sendo 

gravadas e transcritas. Após a transcrição foi realizada a análise de seu conteúdo, que consistiu, 

basicamente em procurar ao longo do texto, os trechos em que os entrevistados explicam os 

motivos para a decisão de criação do EGP, bem como o que se esperava como resultado dessa 

decisão, ou os benefícios já obtidos, nos casos onde havia o EGP implantado. Nos casos onde 

não havia EGP, a análise buscou as motivações para a não implantação, ou se haveria um plano 

de implantação definido. 

 

3.4. TRATAMENTO DE DADOS 

Para a pesquisa bibliográfica, foram utilizados diversos artigos, trabalhos, estudos e 

notícias publicadas na internet, quando oriundas de fontes confiáveis, ou seja, aquelas 
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produzidas e publicadas por instituições de ensino, instituições públicas e sites especializados. 

Dentre esses materiais foram selecionados aqueles que se entendeu relevante para esclarecer 

conceitos utilizados nesta pesquisa. Porém, é importante ressaltar a escassez de materiais sobre 

gerenciamento de projetos relacionados a organizações públicas brasileiras, e mais 

especificamente às agências reguladoras federais.  

Desta forma, cumpriu-se o primeiro objetivo específico. 

Em seguida, foi realizada a transcrição das entrevistas semiestruturadas para que os 

dados pudessem ser tratados visando auxiliar a compreensão e a interpretação dos problemas 

ou dificuldades enfrentados pelas agências reguladoras federais na implantação de práticas de 

gerenciamento de projetos. 

Os dados transcritos foram analisados com relação a seu conteúdo, consolidados e 

categorizados. Também foram selecionados trechos importantes a serem citados no resultado 

da pesquisa.  
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4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

Realizada a apresentação do referencial teórico e da metodologia, desenvolveu-se a 

pesquisa em sua essência. Neste capítulo serão apresentadas, em detalhes, as análises realizadas 

e os resultados que foram encontrados à luz do referencial teórico. 

Após o cumprimento do primeiro objetivo específico, partiu-se, então para o segundo 

objetivo, onde se buscou identificar a existência de previsão regimental para a gestão de 

projetos nas agências reguladoras. Conforme descrito no referencial teórico, a gestão de 

projetos é importante para o atingimento dos objetivos estratégicos, desta forma, ter previsão 

regimental para o gerenciamento de projetos fortalece a questão institucionalmente. 

O Quadro 03 resume as situações verificadas. 

Observando o quadro 3, percebe-se que nove das onze agências, cerca de 81,8% 

portanto, possuem previsão regimental para as atividades vinculadas ao gerenciamento de 

projetos, ficando demonstrada a relevância do tema e sua importância para a implementação da 

estratégia. 

Algumas previsões regimentais são apresentadas de forma mais direta, como, por 

exemplo, consta no regimento da ANTT, “V - atuar como escritório de processos e projetos da 

ANTT na implementação e padronização de diretrizes, práticas e operações de gerenciamento;” e da 

ANAC, “XI - exercer a função de escritório de projetos da Agência”. 

Outras de forma menos direta, como, por exemplo, consta no regimento da ANATEL, 

“VIII - acompanhar, no âmbito de sua competência, o andamento dos programas e projetos de toda a 

Agência, visando verificar o alcance dos objetivos estratégicos e o cumprimento das metas” e da 

Ancine, “II. planejar, organizar e executar os processos, projetos e programas relativos às respectivas 

áreas de atuação”. 

Considera-se que quatro agências possuem efetivamente um EGP: ANATEL, ANP, 

ANS e ANAC. Esses quatro EGP possuem forma de funcionamento, funções e níveis de 

maturidade diversos. 

 

 



41 

 

 

Quadro 3: Previsão regimental para gerenciamento de projetos 

Agência 

Estrutura de GP 

prevista em 

regimento? 

Qual o normativo? 
Está em 

funcionamento? 

Servidores 

atuando no 

EGP 

ANA 
Sim 

 

Incisos I a III do artigo 62 da 

Resolução nº 32, de 23 de abril de 

2018 

Não - 

ANAC 
Sim 

 

Inciso XI do artigo 38 da 

Resolução nº 381, de 14 de junho 

de 2016 

Sim 4 

ANATEL 
Sim 

 

Inciso VIII do Artigo 176 da 

Resolução nº 691, de 22 de 

fevereiro de 2018 

Sim 4 

ANCINE Sim 

Inciso II do artigo 28 da 

Resolução de Diretoria Colegiada 

nº 59 de 2 de abril de 2014 

Não respondeu ao 

questionário 
- 

ANEEL Não 
Resolução Normativa n° 645, de  

19 de dezembro de 2014 
Não - 

ANM 
Sim 

 

Incisos I a V do artigo 30 da 

resolução nº 2, de 12 de dezembro 

de 2018 

Não - 

ANP 
Sim 

 

Inciso V do Artigo 12 da Portaria 

ANP nº 69, de 6 de abril de 2011 
Sim 2 

ANS 
Sim 

 

Inciso III do Artigo 13 da 

Resolução Regimental nº 01, de 

17 de março de 2017 

Sim 2 

ANTAQ 
Sim 

 

Inciso XVII do artigo 30 da 

Resolução nº 3.585, de 18 de 

agosto de 2014 

Não - 

ANTT 
Sim 

 

Inciso V do artigo 18 da 

Resolução nº 5.810, de 3 de maio 

de 2018 

Não - 

ANVISA Não 

Resolução de Diretoria Colegiada 

- RDC n° 255, de 10 de dezembro 

de 2018 

Não - 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Na ANATEL há, na verdade, um escritório de processos e projetos (EPP). Esta estrutura 

não é totalmente formalizada, não obstante ter uma previsão regimental e estar vinculada 

diretamente à Superintendência Executiva da agência. A forma de atuação do EPP é 

institucional, embora seja oficialmente departamental. O EPP acompanha de perto os projetos 
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estratégicos da agência por meio de um sistema de acompanhamento e uma metodologia 

própria, apesar de contar com apenas 4 pessoas. O foco do EPP é o resultado institucional dos 

projetos. 

Na ANP o escritório atua de forma institucional e desempenha papel de orientação, 

capacitação e apoio na gestão de projetos estratégicos e não estratégicos da agência. O escritório 

visa orientar e apoiar metodologicamente o planejamento, a execução e o monitoramento dos 

projetos. A forma de atuação do EGP é, portanto, corporativa. 

O escritório da ANS não é institucional. Está vinculado a Diretoria de Gestão e gerencia 

apenas os projetos desta diretoria. O escritório desempenha funções voltadas ao 

desenvolvimento da metodologia, ferramentas, disseminação da cultura de gerenciamento de 

projetos e padronização. O desafio do escritório e justamente expandir sua atuação para que 

possa se tornar um escritório de projetos em nível estratégico. 

Na ANAC, a forma de atuação do EGP é institucional e a função principal é disseminar 

a cultura de gerenciamento de projetos na organização. Apesar de contar com uma equipe 

pequena, apenas 4 servidores, todos possuem certificação em gerenciamento de projetos. O 

escritório de projetos da ANAC foi implantado em 2012 por determinação de um diretor, após 

2 anos de trabalho, a equipe foi honrada com o prêmio Escritório de Projetos do Distrito Federal. 

A agência promove os prêmios internos de Gerente de Projetos do Ano e Projeto do Ano, onde 

os projetos e gerentes de destaque são reconhecidos e premiados. 

Neste ponto, é importante observar que o posicionamento estratégico do EGP nas 

agências reguladoras é fundamental para a execução das atividades e disseminação das boas 

práticas. Em geral, a função de EGP está atribuída a uma estrutura que está vincula a uma 

diretoria exclusiva, na estrutura organizacional da agência. A ANS afirmou que “[...] o maior 

desafio é expandir o trabalho para outras unidades organizacionais de modo a termos um PMO 

corporativo, porém existe um baixo apoio dos servidores da agência”. 

O que ocorre, na prática geral, é que mesmo as agências que possuem previsão 

regimental explícita não conseguem fazer o EGP funcionar totalmente conforme o regimento. 

O problema apontado pela maioria absoluta foi falta de pessoal. O Quadro 3 apresentou a 

quantidade de pessoas executando as atividades vinculadas ao EGP em cada agência. Esse fato 

impede que a unidade priorize as ações voltadas para o gerenciamento de projetos, em 

detrimento das diversas outras atividades das quais é responsável.  
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Essas informações demonstram o atingimento do segundo objetivo específico deste 

trabalho, qual seja, o levantamento das informações sobre a existência de estruturas de EGP nas 

Agências Reguladoras Federais. Passou-se, portanto, a buscar o cumprimento do terceiro 

objetivo específico, ou seja, realizar entrevistas com pessoas envolvidas de alguma forma com 

o gerenciamento de projetos em cada uma das 11 agências reguladoras federais brasileiras.  

As seções abaixo irão tratar da apresentação dos tópicos discutidos durante as 

entrevistas e suas análises. Os tópicos abordarão as motivações para implantação do EGP, as 

atribuições, melhores práticas e benefícios atingidos pelos EGP, onde estas estruturas estão 

atuantes, por fim, os fatores de sucesso para implantação em ordem de importância, 

apresentados pelos entrevistados. 

Ressaltamos que alguns trechos das entrevistas serão destacados com o intuito de 

exemplificar e apresentar o posicionamento dos entrevistados sobre os tópicos propostos. Por 

se tratar de uma abordagem qualitativa, o número de citações dos coordenadores tem caráter 

analítico, apenas descritivo, não podendo ser usado para verificar suposições ou teses. 

 

4.1. MOTIVAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DO EGP  

Para as agências que já contam com um EGP foi indagado qual foi a motivação inicial 

para sua implantação. Para aquelas que não contam com um EGP, foi questionado qual o 

problema atual que motivaria a sua implantação. 

As respostas dos entrevistados foram variadas, sinalizando que as agências reguladoras 

possuem necessidades e justificativas distintas quando decidem pela implantação de um EGP, 

ou unidade similar. Entre as principais motivações apresentadas para implantação do EGP pelas 

agências reguladoras, durante as entrevistas, estão: 

• Baixa execução dos projetos vinculados ao planejamento estratégico; 

• Determinação expressa do diretor; 

• Preocupação em instituir na Agência um setor responsável por difundir uma 

metodologia padronizada para o gerenciamento dos projetos institucionais; 

• Melhoria da interação entre as unidades organizacionais que executam os 

projetos; 
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• Fortalecimento do vínculo entre os projetos desenvolvidos e os objetivos 

estratégicos da organização. 

A seguir destacamos alguns trechos das entrevistas que demonstram as motivações 

apresentadas acima: 

• ANM: 

[...] Foram feitos vários benchmarkings em várias agências, e ai entenderam 

que caso a agência que estava sendo criada tivesse, poderia facilitar e muito a 

condução dos projetos, e até mesmo a interação para não ficar, um faz lá, o 

outro faz, mas ninguém sabe o que todo mundo está fazendo. Então também 

seria o jeito de um escritório observar os projetos que, vamos dizer, as pessoas 

querem fazer e as vezes consolidar em um só, ou até fazer uma linguagem 

única. 

• ANS: “Os projetos eram criados sem associação nenhuma com os objetivos 

estratégicos da agência.” 

• ANP: “Preocupação em instituir na Agência um setor responsável por difundir uma 

metodologia padronizada para o gerenciamento dos projetos institucionais.” 

• ANAC: “Surgiu essa demanda. Um diretor falou ‘eu quero um escritório de projetos’. 

Foi uma ordem direta.” 

• ANATEL: “[...] A partir do ano passado, se tinha um sistema e se acompanhou que a 

execução foi baixa. Antes não tinha um sistema, não sabia se a execução estava sendo 

baixa ou alta. Um sistema centralizado.” 

Notamos que as motivações elencadas pelas agências corroboram com os temas tratados 

na sessão sobre implantação do EGP no referencial teórico. O patrocínio da alta administração 

é considerado fundamental nesse processo, assim como a preocupação com os resultados a 

serem alcançados pela agência na execução de seu planejamento estratégico.  

Com as entrevistas ficou claro que o papel fundamental dos escritórios é fazer a ligação 

entre o gerente do projeto e sua equipe com a alta administração, seja a diretoria ou a 

superintendência, estabelecendo uma espécie de sistema de comunicação e feedback, com 

relação ao andamento do projeto, seus problemas e resultados obtidos. 

Há ainda uma preocupação muito evidente quanto a padronização dos projetos em 

andamento, assim como, quanto à forma como estes projetos são estruturados. Desta forma, 

uma das motivações para implantação do EGP é buscar a institucionalização de uma 

metodologia de gerenciamento de projetos que padronize os artefatos gerados durante a 
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execução do projeto e a forma como estes dados são visualizados por toda a organização, 

facilitando, portanto, a comunicação, e criando uma cultura organizacional. 

Por fim, outras motivações importantes citadas dizem respeito a preocupação de haver 

vínculo entre os projetos e os objetivos estratégicos da organização, observando a necessidade 

de que os projetos gerassem resultados públicos.  

 

4.2. ATRIBUIÇÕES ATUAIS DOS EGP EXISTENTES  

Como apresentado no referencial teórico, há uma série de funções e atividades que um 

EGP pode assumir, a depender da maturidade da organização em gerenciamento de projetos, 

da estrutura organizacional, da experiência da equipe do projeto entre outros fatores. Com 

relação as atividades e funções exercidas pelos EGP nas agências reguladoras, as mais citadas 

pelos entrevistados foram as seguintes: 

• Acompanhamento dos projetos vinculados ao planejamento estratégico 

organizacional; 

• Disponibilização de treinamento e capacitação; 

• Definição e disseminação de metodologia de gerenciamento de projetos; 

• Acompanhamento de metas estratégicas; 

• Divulgação de cultura em gerenciamento de projetos; 

• Desenvolvimento de ferramentas e templates; 

• Capacitação e orientação de gestores e equipes de projetos 

Importante salientar que as entrevistas foram realizadas com servidores responsáveis 

por EGP estratégicos institucionais, ou que deveriam agir dessa forma conforme o regimento 

interno de cada agência. Desta forma, a atribuição de acompanhar os projetos estratégicos foi 

citada por todas as agências que confirmaram ter um EGP em atividade: 

• ANM: “O escritório acompanha as metas de 3 projetos na carteira, tem um gerente de 

projetos para cada um.” 

• ANEEL: “[...] tem esse viés de acompanhar esses projetos estratégicos, mas sem as 

características de um escritório de projetos.” 
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• ANP: “Atualmente o escritório tem como papel a orientação, a capacitação e o apoio 

na gestão de projetos estratégicos e não estratégicos [...].” 

Para exercer essa atribuição são realizadas diferentes atividades como reunião 

frequentes de acompanhamento, geração de relatórios e construção de metas. Para tanto, os 

responsáveis pelo acompanhamento dos projetos utilizam uma sistemática de 

acompanhamento, como preferem chamar, ao invés de denominar metodologia de 

acompanhamento. 

• ANEEL: “[...] não me arrisco a falar que é uma metodologia de projetos [...]. A gente 

tem uma sistemática de acompanhamento dessas iniciativas [...].” 

A segunda atribuição mais comum entre os EGP das agências reguladoras é exercer a 

função de coach com os líderes e responsáveis pelas equipes dos projetos: 

• ANP: 

Atualmente o escritório tem como papel a orientação, a capacitação e o apoio 

na gestão de projetos estratégicos e não estratégicos na ANP. O Escritório 

desempenha um papel de coach com os líderes e equipes de projetos com o 

intuito de orientar e apoiar metodologicamente o planejamento, a execução e 

o monitoramento dos projetos. 

Por fim, como citado no referencial teórico, há diferenças, semelhanças e 

sombreamentos nos formatos de EGP existentes. Desta forma, não foi verificada a existência 

de EGP responsável por prover gerentes de projetos para todos os projetos da organização. Esse 

formato de EGP permite maior rigor nos padrões de gestão de projeto, seguindo rigorosamente 

os modelos propostos pelo escritório. Ademais a segregação de funções, conforme apontado 

pela ANAC, faria deste o modelo ideal, apesar de ser verificada grande dificuldade para 

implementar o modelo na prática, principalmente devido à falta de pessoal qualificado. 

 

4.3. MELHORES PRÁTICAS 

Os entrevistados nas agências reguladoras relataram algumas práticas realizadas pelos 

EGP, que geraram resultados para os projetos e para os próprios escritórios, além, claro, de 

produzirem resultados para o atingimento dos objetivos estratégicos. 
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Um dos EGP instituiu dois prêmios visando motivar os servidores, gerentes e as equipes 

dos projetos, o prêmio Gerente de Projeto do Ano e o prêmio Projeto do ano. Onde a diretoria 

da agência escolhe o projeto que teve a maior contribuição estratégica no ano. 

Com relação ao prêmio para o Projeto do Ano, a própria diretoria da agência é quem 

define os critérios de avaliação dos projetos de destaque, que obtiveram maior contribuição 

para a instituição. Um dos critérios é o alinhamento do projeto com a estratégia da organização. 

A entrega do prêmio ocorre na ocasião do aniversário da agência, o quê dá maior visibilidade 

para o projeto e para a equipe vencedora. Sendo um estímulo e um reconhecimento ao trabalho 

desenvolvido.  

Com relação ao prêmio para o Gerente do Ano, os critérios são definidos pelo EGP. 

Pode ser caracterizado como uma avaliação ao gerente do projeto, seu empenho e práticas 

adotadas na condução do projeto. O gerente é avaliado por sua equipe, superintendente e outros 

atores, além da unidade de gestão de pessoas da agência. 

• ANAC: “A questão do prêmio ‘Gerente de Projetos do Ano’. Prêmio ‘Projeto do Ano’, 

que a diretoria escolhe o projeto que teve a maior contribuição estratégica no ano e a 

diretoria dá esse prêmio.” 

Uma boa prática, citada no referencial teórico e utilizado por algumas agências, é tratar 

a implantação do EGP como um projeto. No momento da entrevista, o projeto ainda estava em 

fase embrionária. Previa-se que, no projeto de implantação, fossem definidos a metodologia de 

gerenciamento de projetos a ser adotada, o estudo do nível de maturidade em gerenciamento da 

agência, entre outros fatores. 

• ANTT: “Tem um projeto de implantação do escritório de projetos, que vai definir 

metodologia, nível de maturidade. Este projeto está em fase embrionária, sendo 

desenvolvido, estudando as possibilidades.” 

Prática comum identificada foi o uso de benchmarking com outras organizações 

públicas e privadas que possuem EGP em funcionamento. O benchmarking consiste em um 

processo de pesquisa e aprendizado, sendo um trabalho intenso e que requer tempo e disciplina.  

• ANTT: “Para essa nova atividade, a equipe realizou estudos e benchmarking em 

diversas instituições.” 
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Outra prática comum, é que o EGP acompanhe o andamento dos projetos, mas os 

projetos são gerenciados diretamente pelas unidades organizacionais. Há um ponto positivo e 

um negativo nesta questão. O ponto positivo é que o gerente do projeto tem conhecimento forte 

do objetivo do projeto, suas atividades e proximidade com a equipe. Por outro lado, há uma 

sobreposição de atividades, o gerente além de exercer outras atividades do projeto, também é 

sobrecarregado com as demais atividades da unidade organizacional. 

Conforme citado no referencial teórico, a gestão para resultados também foi identificada 

como uma boa prática nos EGP em atuação nas agências reguladoras. 

• ANATEL: 

A primeira discussão de todas que a gente inicia, é qual o problema a ser 

resolvido, qual o benefício que vai ter. [...] o que a gente foca é transparência 

e foco no resultado. [...] Na verdade, é um escritório de resultado. Esse é o 

posicionamento. A gente está chegando a essa conclusão. 

Desta forma, ressalta-se uma forte ligação entre as práticas adotadas entre os EGP das 

agências reguladoras e entre estes as práticas de mercado, demonstrando que há uma sinergia 

nas atividades e nas estruturas existentes. 

 

4.4. BENEFÍCIOS ALCANÇADOS COM O EGP  

Após a implantação de um EGP é esperado que se alcance alguns benefícios com relação 

aos projetos que são gerenciados pelo escritório. Durante as entrevistas com as agências 

reguladoras foram citados diversos benefícios alcançados pelos EGP, seja por meio das funções 

executadas, seja por meio das melhores práticas adotadas, dos quais destacamos:  

• Padronização dos artefatos de gestão do projeto; 

• Melhoria na comunicação; 

• Acompanhamento de cronogramas e entrega de atividades; 

• Disponibilização de ferramentas para acompanhamento dos projetos por toda a 

organização; 

Assim, um dos principais benefícios alcançados pela implantação do EGP, citado pelos 

entrevistados de forma direta e indireta, foi a possibilidade de conclusão dos projetos com 



49 

 

 

sucesso. As agências, que contam com o EGP, declararam que antes de ter o escritório em 

funcionamento, o número de projetos estratégicos concluídos era muito menor do que o número 

de projetos concluídos atualmente. 

 

• ANEEL: 

Tem a ver com prazo, tem a ver com o próprio acompanhamento que a gente 

acaba cobrando muito as áreas e cobrando de maneira preventiva, porque 

como estão assinados como projetos estratégicos, a gente entende que é de 

interesse institucional e é nosso papel, tanto como núcleo, quanto como 

membro, ou parte integrante do gabinete do diretor geral manter esses 

projetos, manter o nível de informação mais atualizada possível. 

Isso se dá por uma série de variáveis, entre eles a padronização de documentos como 

termo de abertura do projeto, termo de encerramento do projeto e documento de alteração de 

escopo; acompanhamento de cronograma, melhora na comunicação entre os membros da 

equipe do projeto e entre equipes de projetos diferentes, reuniões frequentes com os gerentes 

para solucionar possíveis problemas e disponibilização de ferramenta para acompanhamento 

dos projetos por toda a organização. 

• ANS: “Projetos padronizados (com Planos de Projeto, Cronogramas...), melhora na 

comunicação entre equipes, painel que possibilita visualizar todos os projetos em 

andamentos, maior cumprimento de projetos no prazo.” 

• ANP: “Fortalecimento da cultura de gestão de projetos na agência [...].” 

• ANTT: 

Utilizamos o Project7 como ferramenta, todo mundo consegue acessar para 

realizar o acompanhamento e utilizam o sharepoint8 para compartilhamento 

de informações. [...] Todos os projetos do planejamento seguem a mesma 

metodologia definida para estes projetos, há alguns documentos padronizados, 

como o plano de projeto, cronograma e o documento de encerramento. 

Por fim, o maior benefício que é esperado a partir da utilização do gerenciamento de 

projetos nas agências reguladoras é, sem dúvida, a execução da estratégia, vez que com o 

                                                           

7 Software de gestão de projetos produzido pela Microsoft. 

8 Plataforma de aplicações web, produzida pela Microsoft, utilizada na criação de portais empresariais, 

gestão de conteúdos, gestão documental e criação de portais colaborativos. 
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sucesso dos projetos se espera obter o cumprimento dos objetivos da organização, otimizar o 

uso de recursos, redução de incertezas, entre outros. 

 

4.5. FATORES DE SUCESSO NA IMPLENTAÇÃO DO EGP 

Duarte (2019) discute a implantação de um escritório de projetos diante das funções que 

ele vai executar. Por isso, o autor afirma a importância de haver um processo de definição da 

estratégia e planejamento da implantação do EGP. O autor lista dez fatores críticos que devem 

ser observados desde a elaboração do projeto de criação do EGP até a sua concretização. 

Durante as entrevistas realizadas, foi apresentado aos participantes a lista com os dez 

fatores citados por Duarte (2019), e solicitado que os entrevistados colocassem em ordem do 

que consideram mais importante para o menos importante na implantação do EGP. Os 

resultados são apresentados no quadro 4. 

Ressaltando, que nesta seção iremos tratar de dez agências, vez que não obtivemos 

respostas da décima primeira, conforme já mencionando anteriormente. 

Percebe-se uma grande convergência das agências a considerar o patrocínio e 

comportamento da direção e da alta gerência da organização como fator preponderante quando 

o tema é gerenciamento de projetos. Neste contexto, patrocinar a implantação do projeto é dar 

condições para a execução do projeto de implantação, garantindo os recursos organizacionais, 

e o comportamento do nível mais alto na estrutura da instituição, quando se trata de 

disponibilidade, poder e influência para agir em favor dos propósitos do projeto de implantação 

é imperioso. 

Das dez agências que responderam, apenas uma não considera este o fator mais 

importante. Para a maior parte das agências, sem o apoio da alta administração nada pode ser 

feito. O que corrobora com a opinião de vários dos autores pesquisados para este trabalho. 

• ANA: “[...] patrocínio da alta direção. [...] a gente não sai por ai fazendo nada sem um 

apoio, a gente tem que estar chancelada [...].” 
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Quadro 4: Fatores de sucesso. 

FATORES ANTT ANM ANS ANP ANAC ANATEL ANA ANEEL ANTAQ ANVISA 

Patrocínio e 

comportamento 

da direção e da 

alta gerência 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 

Consideração 

quanto ao 

impacto da 

estrutura 

organizacional 

10 4 7 7 2 8 2 5 1 6 

Nível de 

maturidade em 

gerenciamento 

de projetos 

8 8 8 2 7 9 3 2 4 2 

Gerenciamento 

de mudanças 
9 6 4 5 10 3 7 9 9 7 

Ausência de 

uma Linguagem 

Comum 

6 3 9 10 6 10 5 4 7 3 

Comunicação 5 2 5 3 5 2 8 10 6 8 

Criação de 

senso de 

urgência 

4 5 10 8 9 4 10 8 3 9 

Capacitação da 

liderança em 

gestão de 

projetos 

3 7 2 6 3 5 6 6 5 5 

Ancorar o PMO 

na cultura da 

empresa 

2 9 3 4 4 6 4 3 2 10 

Sistemas de 

gestão de 

portfólio e 

gestão do 

conhecimento 

7 10 6 9 8 7 9 7 10 4 

Fonte: elaborado pela autora 

Por outro lado, tendo em vista o momento atual, a ANTAQ pondera que o fator mais 

importante para o sucesso da implantação de um EGP, é considerar o impacto na estrutura 

organizacional. Isso porque a agência conta atualmente com uma estrutura bastante enxuta. 

Desta forma, a implantação de um EGP efetivamente só seria possível se não interferisse na 

estrutura das demais unidades organizacionais.  
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Notemos ainda que este fator, apontado pela ANTAQ, ficou com pontuação acima de 5 

para 60% das agências respondentes, o que significa que é um fator fortemente considerado 

para estas agências. Sendo considerado o segundo fator de sucesso para outras duas agências. 

Este fator considera a estrutura organizacional para que cada colaborador reconheça a 

autoridade e a função para que o trabalho seja realizado. Desta forma, entende-se que para ser 

considerado um fator de sucesso, a consideração quanto ao impacto depende da realidade atual 

de cada agência, vez que elas não possuem estruturas idênticas.  

Ordenando os fatores a partir da média da pontuação atribuída por cada agência, em 

segundo lugar, chegamos ao fator ancorar o PMO na cultura da empresa, de forma que os 

valores presentes na cultura organizacional viabilizem a inovação, evitando que o PMO (ou 

EGP) se torne apenas um centro de controle burocrático.  

Este fator foi classificado com nota abaixo de 5 para 70% das agências que responderam. 

O que significa que está entre os 5 principais fatores de sucesso. Porém é importante observar 

que ficou com nota 10 para uma das agências, o que significa que para esta agência trata-se do 

fator menos importante a ser considerado na implantação do EGP.  

Em ordem decrescente a partir da média das notas das agências, o terceiro fator a ser 

considerado para o sucesso da implantação do EGP é a capacitação da liderança em gestão de 

projetos. Durante as entrevistas, o entendimento deste fator foi ampliado para a importância da 

capacitação de qualquer membro da equipe do projeto no tema, não apenas do líder. 

De fato, grande maioria da agência já conta com um corpo técnico bastante qualificado 

no tema, tendo realizado uma série de treinamentos voltados para o gerenciamento de projetos. 

Destaca-se a ANAC, que certificou todos os integrantes do seu EGP em gerenciamento de 

projetos. 

Em quarta posição, do fator mais importante para o menos importante, ficou a 

consideração quanto ao impacto na estrutura, o qual já foi analisado. Este fator foi considerado 

o mais importante para a ANTAQ, mas, por outro lado, foi considerado o de menor importância 

para a ANTT. 

Em quinta posição está o fator nível de maturidade em gerenciamento de projetos. Este 

fator considera que a organização deve possuir alguma maturidade em gerenciamento de 

projetos para prosseguir com a implantação do EGP. 50% dos entrevistados das agências 
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Reguladoras Federais atribuíram nota menor que 5 para este fator, considerando, portanto, que 

deve ser fortemente observado para a implantação do escritório. 

A comunicação ficou em sexto lugar. Entende-se que a comunicação é basilar, vez que 

a implantação de um EGP infere em mudanças que só são aceitas mediante um processo de 

comunicação claro e objetivo, segundo Duarte (2019).  

• ANA: “A comunicação é fundamental [...].” 

O fator ausência de uma linguagem comum, ficou em sétima colocação. Para Duarte 

(2019), definir padrões, modelos, processos e categorias é fundamental para evitar, por 

exemplo, que algumas unidades organizacionais considerem ações rotineiras como projetos, 

por exemplo. Duas agências consideraram este o fator de menor importância a ser observado 

quando da implantação do EGP, e tendo ficado com nota acima de 5 para 60% dos 

entrevistados. 

Em oitavo lugar, ficou o gerenciamento de mudanças. Uma vez que se encara a 

implantação do EGP como um projeto, é importante trabalhar o gerenciamento de mudança de 

forma a evitar que o projeto se encerre antes mesmo de ficar pronto. Porém, verificamos que 

este não é um fator preponderante para a maioria das agências reguladoras, tendo obtido nota 

superior a 5 para 70% dos entrevistados. 

A criação do senso de urgência também não foi considerada um fator determinante na 

implantação do EGP. 60% das agências pontuaram este fator acima de 8. 

O fator que ficou com a maior média de classificação, o que significa que foi o fator 

menos considerado pelos respondentes, com relação a sua consideração quanto ao impacto no 

sucesso da implantação do EGP foi a necessidade de um sistema de gestão de portfólio e gestão 

do conhecimento.  

A maioria das agências concordou que ter um sistema informatizado não é fator 

fundamental para o sucesso do EGP. Tendo sido este fator citado por apenas duas agências com 

nota menor que cinco.  

• ANM: “É outro aprendizado que a gente teve aqui, nem tudo se resolve com sistemas.” 
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4.6. DIRETRIZES PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM EGP 

Com base na análise das declarações dos entrevistados, foi possível listar algumas 

diretrizes primordiais a serem observadas quando da implantação e, em consequência, para a 

manutenção de um EGP em uma agência reguladora federal. 

As diretrizes aqui listadas, não só foram citadas pelas agências que já implantaram seus 

EGP, mas também por aquelas que estão certas de que a implantação é essencial para a gestão 

dos projetos e, consequentemente, ao atingimento dos objetivos estratégicos da instituição. 

Trata-se, porém, de uma lista não exaustiva. 

Diretrizes para implantação do EGP: 

• Realizar o planejamento da implantação do EGP seguindo um projeto de 

implantação, definindo um cronograma e entregas 

• Realizar benchmarking em outras organizações semelhantes visando conhecer o 

modo de gerenciamento de projetos utilizado 

• Obter apoio da alta administração da organização para a implantação do EGP e 

para a implementação da cultura de gerenciamento de projetos na organização 

• Estabelecer regimentalmente o EGP, seus papéis e funções, além de descrever o 

modelo de gestão de projetos adotados pela organização 

• Realizar levantamento da quantidade e situação dos projetos em andamento 

antes da implantação do EGP, visando mensurar o impacto de sua implantação 

Diretrizes para manutenção do EGP:  

• Padronizar os artefatos a serem desenvolvidos e entregues durante a execução 

do projeto, dividindo-os de acordo com o nível de complexidade do projeto 

• Comunicar os resultados dos projetos para toda a organização 

• Manter prática de reuniões sistematizadas e frequentes com os gerentes de 

projetos, visando obter informações acerca do andamento dos projetos e dos 

possíveis entraves 

• Prover capacitações para os gerentes de projetos, para as equipes e demais 

envolvidos 

• Disponibilizar ferramenta informatizada para acompanhamento e 

monitoramento dos projetos por toda a organização 
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• Desenvolver uma metodologia de gerenciamento de projetos própria, adaptada 

a cultura da organização 

• Gerenciar o portfólio de projetos, alinhando-o a estratégia da organização 

• Difundir a cultura de gerenciamento de projeto, de forma a aumentar o 

profissionalismo do planejamento, execução e monitoramento dos projetos 

 

 

 

  



56 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo teve como objetivo geral fazer um levantamento geral de quais Agências 

Reguladoras Federais brasileiras contam com um escritório de gerenciamento de projeto na sua 

estrutura e, a partir daí, conhecer quais conhecer o trabalho desenvolvido por estas estruturas e 

suas equipes. 

O estudo é importante, pois não há informações amplamente disponíveis acerca das 

estruturas que realizam gerenciamento de projetos no âmbito da Administração Pública Federal. 

Daí surgiu a necessidade de conhecer as técnicas, ferramentas e metodologias utilizadas para 

este fim e que dão suporte a este arcabouço de governança. 

Com o objetivo que preencher essa lacuna, foram realizadas entrevistas com os 

responsáveis pelas unidades de acompanhamento de projetos definidas nos regimentos internos 

das agências reguladoras federais brasileiras. Isso permitiu identificar aquelas onde o 

gerenciamento de projetos é realmente efetivo e com certo nível de maturidade e aquelas onde 

essa realidade é diferente, a despeito de haver previsão regimental para tanto. Além disso, foi 

identificado também onde não havia sequer previsão no regimento e quais eram as dificuldades 

para mudar o cenário.  

O gerenciamento de projetos não é um tema novo, mas é atual, sendo bastante utilizado 

para criar o ambiente para que os projetos sejam executados e finalizados, convergindo para a 

execução da estratégia das organizações. Supõe-se assim que a implantação de estrutura 

responsável pela disseminação da cultura de gerenciamento de projetos nas agências 

reguladoras federais brasileiras proporcione a melhoria da gestão estratégica e atingimento dos 

resultados. 

Apesar deste discurso a favor do gerenciamento de projetos, a implantação de uma 

estrutura responsável pelo gerenciamento não é tão facilitada, por mais que haja diversos pontos 

favoráveis, ainda não é tratado como um tema prioritário na administração pública, 

especialmente, nas agências reguladoras. 

A análise do estudo qualitativo verificou que, com relação as agências reguladoras 

federais brasileiras a cultura de gestão de projetos apresenta diversos graus de 

institucionalização e maturidade, não havendo um senso comum, apesar das semelhanças de 

gestão existente entre as agências, conferido por Lei.  
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Ainda assim é importante ressaltar que há especificidades na gestão administrativa de 

cada agência, assim, a análise das informações levou em consideração o contexto institucional 

e administrativo de cada uma. 

Em estudo realizado por Novaes (2017), abordando a institucionalização de 

gerenciamento de projetos em unidades da FioCruz, sugeriu os seguintes procedimentos padrão 

para institucionalização de gerenciamento de projeto: 

a. Gerenciamento de projetos organizacionais, fundação de apoio e relação 

jurídica-contratual envolvida; b. Monitoramento, controle, avaliação e 

governança de projetos; c. Governança, Riscos e Compliance associados ao 

gerenciamento de projetos para fins de cumprimento da missão 

organizacional; d. Gerenciamento de recursos em projetos; e. Gestão da 

qualidade aplicada ao gerenciamento de projetos; f. Gestão do conhecimento 

aplicada ao gerenciamento de projetos; g. Gestão de pessoas aplicada ao 

gerenciamento de projetos. Bem como foram propostas ações, de forma não 

exaustiva, para cada um dos procedimentos padrão relacionados. 

Verifica-se, portanto, certa complementaridade entre a pesquisa de Novaes (2017) e 

esta, vez que o objetivo aqui é identificar a necessidade de implantação de uma estrutura de 

EGP. 

O resultado da análise das entrevistas apontou que o EGP é fundamental no processo de 

atingimento dos resultados institucionais, corrobora a necessidade de aprimorar a gestão 

estratégica destas instituições, conforme apontado durante o levantamento inicial, esse caminho 

pode ser facilitado observando as diretrizes apontadas pelas agências que já trilharam o 

caminho. Ressaltando que a observação de tais diretrizes visam diminuir o esforço e o 

investimento das instituições, servindo como ponto de base para o processo. 

Ressalta-se que as agências que não percorreram o caminho completo para implantação 

do EGP sentem os resultados negativos na execução dos projetos e, consequentemente, no 

atingimento dos resultados organizacionais. 

Por outro lado, é importante observar que a implantação de um escritório de 

gerenciamento de projetos não é tarefa trivial, vez que causa uma mudança cultural muito 

grande na instituição, podendo aumentar o nível de burocracia e controle dos projetos, o quê, 

por sua vez, pode gerar grande desconforto nas equipes. Essa questão, porém, foi apontada 

como superável pelas agências reguladoras que já possuem um escritório atuante. Para tanto, o 

escritório deve ter uma comunicação atuante, apresentando seus objetivos, desde o momento 

de sua implantação, e resultados dos projetos a cada etapa alcançada.  
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Como contribuições para a sociedade, essa pesquisa mostra que o gerenciamento de 

projetos é um tema relevante no âmbito das instituições públicas, ainda que não sejam 

organizações orientadas a projetos, em virtude da sua importância na gestão estratégica e no 

alcance de resultados institucionais. 

Entendemos que o trabalho está sujeito a limitações, pois tratou-se de uma pesquisa com 

escopo limitado às agências reguladoras federais brasileiras, que possuem legislação própria. 

Deve-se considerar também a subjetividade das informações repassadas durantes as entrevistas. 

Mesmo assim, consideramos que a pesquisa poderá servir de apoio para estudos futuros em 

outras instituições públicas que têm a intenção de adotar práticas de gerenciamento de projetos. 

A aplicabilidade desta pesquisa se mostra, deste modo, relevante, vez que demonstra 

que a estrutura de EGP apoia as atividades organizacionais, provendo um ambiente favorável 

para a execução dos projetos previstos no planejamento estratégico das agências reguladoras 

federais brasileiras, provendo resultados para as instituições e para a sociedade. 

 

5.1. PESQUISAS FUTURAS 

A partir desta pesquisa, observa-se várias possibilidades de pesquisas futuras 

Primeiramente sugerimos a criação ou proposição de um modelo conceitual para 

decisão de criação de um escritório de projetos em órgãos da administração pública. 

Inicialmente seria necessário identificar se a necessidade de gerenciamento de projetos dos 

demais órgãos da administração pública se assemelham as necessidades das agências, e a partir 

dessa verificação expandir os resultados visando a proposição de diretrizes para 

institucionalização do gerenciamento de projetos nestas organizações.   

Verificar como o gerenciamento de projetos pode apoiar as instituições a atingirem 

objetivos definidos em instrumentos de planejamento governamental, como o Plano Plurianual 
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(PPA)9, Lei de Diretrizes orçamentárias (LDO)10 e Lei Orçamentária Anual (LOA) é outro 

estudo bastante relevante no âmbito da administração pública.  

  

                                                           

9 Segundo o Ministério da Economia, o PPA é um instrumento de planejamento governamental que define as 

diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para o horizonte de quatro anos. (BRASIL, 2020a) 

10 A LDO estabelece diretrizes para a confecção da Lei Orçamentária Anual (LOA), contendo metas e prioridades 

do governo federal, despesas de capital para o exercício financeiro seguinte, alterações na legislação tributária 

e política de aplicação nas agências financeiras de fomento. Também fixa limites para os orçamentos do 

Legislativo, Judiciário e Ministério Público e dispõe sobre gastos com pessoal e política fiscal, entre outros temas. 

(BRASIL, 2020b) 
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APÊNDICE A  

Roteiro das entrevistas realizadas nas Agências Reguladoras Federais brasileiras 

 

 

TEMA DA PESQUISA: 

“ESCRITÓRIOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS NAS AGÊNCIAS 

REGULADORAS FEDERAIS BRASILEIRAS”. 

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURA   

DADOS DO ENTREVISTADO 

Nome completo: 

Telefone: 

E-mail:  

Cargo: 

Unidade de lotação: 

Data/hora da entrevista: 

Local da entrevista: 

 

QUESTIONÁRIO  

O escritório de projetos está bem estabelecido e cumprindo suas atribuições regimentais? 

Se sim:  

• Qual o problema que se buscou resolver com a implantação do escritório? Qual foi a 

motivação? 

• Qual a função do escritório atualmente? 

• Que modelo de escritório é utilizado? / Qual o papel atual do escritório de projetos? 

• Quais foram os desafios na implantação? 

• Havia um levantamento da quantidade e situação dos projetos anteriores a implantação 

do escritório de projetos? 
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• Quantos profissionais atuam na unidade e quais os papeis desenvolvidos? 

• Estão disponíveis ferramentas e metodologias? 

• Qual é o público da unidade? 

• Quais são os desafios futuros? 

• São levantados indicadores sobre o desempenho dos projetos e do escritório? 

• Em ordem, quais fatores considera mais importantes para sucesso da unidade: 

(   ) Patrocínio e comportamento da direção e da alta gerência 

(   ) Consideração quanto ao impacto da estrutura organizacional 

(   ) Nível de maturidade em gerenciamento de projetos 

(   ) Gerenciamento de mudanças 

(   ) Ausência de uma Linguagem Comum 

(   ) Comunicação 

(   ) Criação de senso de urgência 

(   ) Capacitação da liderança em gestão de projetos 

(   ) Ancorar o PMO na cultura da empresa 

(   ) Sistemas de gestão de portfólio e gestão do conhecimento 

Se não: 

• Qual a situação atual com relação aos projetos? Estão atingindo seus objetivos? Por quê? 

• O escritório está sendo implantado seguindo atividades definidas num projeto de 

implantação? Ou um planejamento/estratégia?  

• Pretende-se um escritório de projeto de qual nível (segundo a classificação de Crawford: 

nível 1, 2 ou 3)? 

• Quais problemas/desafios estão sendo enfrentados para que o escritório esteja atuante? 

• Pretende-se utilizar uma metodologia de gerenciamento de projetos? Própria 

(desenvolvida ou adaptada pela equipe do escritório) ou de mercado? 

• O planejamento da implantação inclui treinamento da equipe e demais envolvidos? 

• Há patrocínio da alta administração para implantação do escritório? 

• Estão sendo definidos indicadores para acompanhamento da implantação do escritório? 

• Em ordem, quais fatores considera mais importantes para sucesso da unidade: 
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(   ) Patrocínio e comportamento da direção e da alta gerência 

(   ) Consideração quanto ao impacto da estrutura organizacional 

(   ) Nível de maturidade em gerenciamento de projetos 

(   ) Gerenciamento de mudanças 

(   ) Ausência de uma Linguagem Comum 

(   ) Comunicação 

(   ) Criação de senso de urgência 

(   ) Capacitação da liderança em gestão de projetos 

(   ) Ancorar o PMO na cultura da empresa 

(   ) Sistemas de gestão de portfólio e gestão do conhecimento 

 

 

 

 

 

 


