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Resumo 

A gestão de políticas públicas, desde sua formulação até sua implementação, exige dos governos a 
articulação de seus diversos setores e saberes com vistas a alcançar resultados integrados e amplos em 
situações complexas. Este aspecto das ações públicas, conhecido como “intersetorialidade”, demanda 
dos governos o aperfeiçoamento de mecanismos de planejamento, execução e monitoramento de seus 
projetos. Neste sentido, a profissionalização da gestão pública por meio da criação de estrutura 
organizacional e metodologia voltadas para lidar com o gerenciamento de projetos de governo é uma 
realidade cada vez mais presente no Poder Executivo. O objetivo deste artigo é relatar a experiência do 
Governo de Brasília na promoção da intersetorialidade em projetos voltados à implementação de 
políticas públicas no Distrito Federal a partir da criação de seu Escritório de Gerenciamento de Projetos 
e da adoção de metodologia baseada em processos e áreas de conhecimento com este foco. 
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1 Introdução 

Um dos grandes desafios da atual gestão pública é lidar com a complexidade dos 
problemas sociais que afligem os governos. A formulação de políticas públicas que possam 
contemplar os inúmeros aspectos que representam a problemática social contemporânea insta 
os gestores públicos a buscarem modelos mais eficientes e eficazes de conduzir projetos. A 
necessidade de integrar esforços de áreas específicas do conhecimento com vistas a promover 
soluções integradas e abrangentes traduz a busca pelo aperfeiçoamento das ferramentas e 
técnicas de gestão aplicadas ao setor público.  

Neste sentido, a adoção de estruturas organizacionais e metodologias voltadas para o 
gerenciamento técnico de projetos ganhou espaço na gestão pública e já existem exemplos 
consistentes de sua aplicação em governos. Algumas experiências em governos estaduais, como 
a dos estados de Minas Gerais (Nogueira, et. al., 2008) e de Pernambuco (Cruz, et. al., 2014) 
basearam-se nas diretrizes do conjunto de boas práticas do Project Management Body of 

Knowledge (PMI, 2013), especialmente quanto à implantação de Escritórios de Gerenciamento 
de Projetos. 

Tais estruturas reúnem profissionais e processos voltados para o planejamento e 
monitoramento de projetos, com base em técnicas e instrumentos desenhados para esse fim. 
Independentemente do tipo de atuação dos Escritórios de Gerenciamento de Projetos, o objetivo 
é a padronização de processos de gerenciamento de projetos, o compartilhamento de técnicas, 
ferramentas e metodologias, bem como a promoção da visão estratégica acerca dos projetos que 
suportam os objetivos que a organização pública visa alcançar (PMI, 2013). 

Esta unidade de gerenciamento é desejável em empreendimentos cujo sucesso depende 
da articulação organizada de diversos setores do saber, do executar e do avaliar públicos. 
Segundo Bellini, as políticas públicas são dessa natureza. As ações públicas voltadas para 
assistir direitos sociais são executadas a partir de setores diversos do aparelhamento do Estado 
e como tal caracterizam-se como intersetoriais. A articulação dessa diversidade de 
conhecimentos e atuações é compreendida como interesetorialidade (BELLINI et al., 2014). 

O objetivo deste artigo é relatar a experiência do Governo de Brasília na promoção da 
intersetorialidade em projetos voltados à implementação de políticas públicas no Distrito 
Federal a partir da criação de seu Escritório de Gerenciamento de Projetos e da adoção de 
metodologia baseada em processos e áreas de conhecimento com este foco. 

2 A intersetorialidade no Gerenciamento de Projetos de Governo 

Para fins deste artigo, adota-se o seguinte conceito de Intersetorialidade: 
“Intersetorialidade é aqui entendida como a articulação de saberes e 

experiências no planejamento, a avaliação e a realização de ações, com o 

objetivo de alcançar resultados integrados em situações complexas, visando 

a um efeito sinérgico no desenvolvimento social.”  

(JUNQUEIRA et al., 1997) 
 

Ao tratar do Gerenciamento de Projetos, utiliza-se como arcabouço conceitual os 
conceitos e as boas práticas constantes do Guia de Conhecimento em Gerenciamento de 
Projetos - PMBOK. Assim, tem-se que “Projeto é um esforço temporário empreendido para 
criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. A natureza temporária dos projetos indica que 
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eles têm um início e um término definidos. O término é alcançado quando os objetivos do 
projeto são atingidos ou quando o projeto é encerrado porque os seus objetivos não serão ou 
não podem ser alcançados, ou quando a necessidade do projeto deixar de existir.” (PMI, 2013, 
pág. 3). 

Quando se trata de projetos no setor público, especialmente no Poder Executivo, mira-
se a consecução de políticas públicas e, portanto, de ações integradas para a entrega de bens, 
serviços ou produtos voltados para o uso público. Em sua maioria, os resultados da 
implementação de políticas públicas vêm ao encontro do cumprimento de normativos 
garantidores dos direitos dos cidadãos e abrangem aspectos sociais amplos, como habitação, 
saúde, educação, trabalho, segurança entre outros. A consecução dessas ações se dá por meio 
da atuação direta da máquina administrativa governamental, uma vez que são os Governos 
responsáveis pela implementação das políticas públicas em suas respectivas esferas federativas. 

As ações concretizadoras das políticas públicas são abrangentes e multidisciplinares, ou 
seja, envolvem diferentes e variados aspectos do saber e do fazer de um governo e, por isso, 
pressupõem um nível de agregação e integração tal que viabilize o alcance dos resultados 
desejados. A agregação das ações em uma unidade gerenciável, com a aplicação de técnicas e 
conhecimentos de gestão para o alcance de um resultado específico e claro, caracteriza um 
projeto. Assim, a implementação de políticas públicas por meio do gerenciamento de projetos 
configura uma prática recomendável para o setor público, na medida em que facilita o 
planejamento e a execução de projetos complexos em ambientes diversos e com o envolvimento 
de diversos atores. É por meio do adequado gerenciamento de projetos que são objetivadas 
entregas, cujos efeitos traduzem para a população os resultados das políticas engendradas pelo 
Poder Público. 

O Gerenciamento de projetos envolve a aplicação de conhecimento, habilidades e 
técnicas ao conjunto de atividades que compõem o trabalho necessário para que um projeto 
atinja o seu resultado. Uma medida de eficiência da implantação de políticas públicas está 
justamente na capacidade de promover e garantir a intersetorialidade durante o gerenciamento 
de projetos com este fim. De fato, a utilização das boas práticas do gerenciamento de projetos 
corrobora para assegurar a “intersetorialidade”, traduzida como a busca “pela superação de 
práticas fragmentadas e a eficiência para atingir os objetivos e resultados” por meio da 
“articulação dos diversos saberes” necessários ao planejamento, à avaliação e à realização de 
ações do governo (BELLINI et al., 2014). 

É possível identificar os processos e áreas de conhecimento que compõem as boas 
práticas do gerenciamento de projetos, aqueles que estão voltados com mais ênfase para a 
promoção da integração das muitas pecas e atores que corroboram para a execução de um 
projeto no setor público.  

Segundo o PMBOK, o gerenciamento de projetos é realizado através de um ciclo de 
processos, customizáveis a cada realidade organizacional e a cada tipo de projeto, logicamente 
agrupados em cinco grupos de processos denominados: Iniciação, Planejamento, Execução, 
Monitoramento e Controle e Encerramento.  

Os processos de gerenciamento garantem o fluxo eficaz do projeto ao longo da sua 
existência e preveem atividades, condutas e atitudes que propiciam a integração de recursos 
essenciais para o seu sucesso. Para isso, algumas disciplinas orientam a atuação do gerente de 
projetos em áreas de conhecimento. 

“Uma área de conhecimento representa um conjunto completo de conceitos, 

termos e atividades que compõem um campo profissional, campo de 

gerenciamento de projetos, ou uma área de especialização. Essas dez áreas 

de conhecimento são usadas na maior parte dos projetos, na maioria das 

vezes. As equipes dos projetos utilizam essas e outras áreas de conhecimento, 

de modo apropriado, para os seus projetos específicos. As áreas de 
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conhecimento são: Gerenciamento da integração do projeto, Gerenciamento 

do escopo do projeto, Gerenciamento do tempo do projeto, Gerenciamento 

dos custos do projeto, Gerenciamento da qualidade do projeto, 

Gerenciamento dos recursos humanos do projeto, Gerenciamento das 

comunicações do projeto, Gerenciamento dos riscos do projeto, 

Gerenciamento das aquisições do projeto e Gerenciamento das partes 

interessadas do projeto”  

(PMI, 2013, pág. 60). 
 

As áreas de conhecimento são transversais aos processos de gerenciamento, ou seja, 
seus conceitos podem ser mais ou menos utilizados em cada um dos grupos de processo já 
descritos anteriormente. Dentre as áreas de conhecimento utilizadas ao longo do processo de 
gerenciamento de projetos, algumas promovem de maneira mais específica a intersetorialidade 
desejável na implementação das políticas públicas e, por isso, tornam-se valiosas quando 
aplicadas a projetos da área governamental.  

De acordo com o PMBOK, a relação entre áreas de conhecimento e grupos de processos 
se dá como mostra a Tabela 1. É possível observar que, dependendo da fase do ciclo de 
gerenciamento na qual se encontra o projeto, áreas de conhecimento específicas são utilizadas 
para apoiar as atividades previstas no processo. Como os processos de gerenciamento podem e 
devem ser adaptados ao ambiente organizacional e ao projeto que se gerencia, é conveniente 
lançar mão de conceitos associados ás áreas de conhecimento que se mostram mais necessárias 
à cada situação.  

 

Tabela 1 – Áreas de Conhecimento x Grupos de processos de Gerenciamento de Projetos 

Assim, em projetos relacionados à implementação de políticas públicas, como já 
discutido anteriormente, uma boa prática seria focar os processos de gerenciamento em áreas 
de conhecimento que sustentem com mais pertinência o aspecto da intersetorialidade do projeto. 

Áreas de Conhecimento 
Grupos de processos de Gerenciamento de Projetos 

Iniciação Planejamento Execução 
Monitoramento 

e controle 
Encerramento 

Gerenciamento de Integração 
do Projeto 

     

Gerenciamento de Escopo do 
Projeto 

     

Gerenciamento de Tempo do 
Projeto 

     

Gerenciamento de Custos do 
Projeto 

     

Gerenciamento de Qualidade 
do Projeto 

     

Gerenciamento de Recursos 
Humanos do Projeto 

     

Gerenciamento das 
Comunicações do Projeto 

     

Gerenciamento dos Riscos do 
Projeto 

     

Gerenciamento das Aquisições 
do Projeto 

     

Gerenciamento das Partes 
Interessadas do Projeto 
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Na tabela acima, destacam-se em negrito, as áreas cujo conhecimento aplicado ao projeto 
oferece técnicas apropriadas para lidar com este aspecto.  

2.1 Gerenciamento da Integração do Projeto 

O gerenciamento da integração do projeto coordena os diversos processos do ciclo de 
gerenciamento com vistas a transformar o projeto em uma unidade gerenciável, promovendo 
atividades de consolidação, comunicação e outras ações integradoras que garantem a execução 
do projeto até seu encerramento. Isto inclui a condução de escolhas e priorização de soluções 
ou recursos diante de alternativas que possam ser conflitantes e que representem preferências 
ou interesses exclusivos ou particulares no projeto.  Assim, o gerenciamento da integração visa 
integrar componentes distintos e necessários dentro de um projeto, muitas vezes oriundos de 
setores diversos da organização pública, além dos atores externos, de forma a harmonizar 
decisões e aportar soluções que redundem inequivocadamente no sucesso do empreendimento.     

2.2 Gerenciamento do Escopo do Projeto 

O gerenciamento do escopo do projeto é composto pelo conjunto de técnicas e 
instrumentos que permite conhecer e incluir todo o trabalho necessário para executar o projeto 
e entregar seus resultados, bem como para excluir e controlar o que não está incluso no projeto.  
O trabalho é decomposto em atividades a serem desempenhadas por setores diversos, com 
visões e competências distintas e complementares.  Assim, segundo o PMBOK , um projeto 
bem sucedido depende em grande parte do envolvimento ativo e do conhecimento do escopo 
pelas partes interessadas ao decompor as necessidades do projeto em requisitos. (PMI, 2013) 

Um projeto que levante uma política pública envolve a composição de ações sob tantas 
quantas forem as perspectivas de atendimento a uma situação pública: promoção de melhorias, 
correção de desvios, superação de problemas ou oferta de benefícios públicos aos cidadãos. 

2.3 Gerenciamento do Tempo do Projeto 

O Gerenciamento do tempo do projeto permite a aplicação de técnicas para assegurar 
que o projeto entregará seus resultados pontualmente. Seu principal instrumento é o 
Cronograma, que representa um plano de atividades com previsão de duração e dependências. 
O principal suporte que este instrumento fornece para a gestão da intersetorialidade em projetos 
de políticas públicas é apontar como os diversos setores encadeiam atividades colaborativas e 
sequenciam sua execução, assegurando o respeito as interdependências identificadas, de forma 
a alcançar objetivos comuns. Evidenciando os compromissos assumidos por cada um dos 
setores envolvidos e respectivos prazos, a integração de esforços acontece de forma mais fluida 
e transparente. 

2.4 Gerenciamento das Comunicações do Projeto 

O gerenciamento das comunicações do projeto pretende garantir que as informações do 
projeto sejam planejadas, levantadas, geradas, compartilhadas, registradas, recuperadas, 
monitoradas e apresentadas de forma tempestiva e confiável. A boa comunicação é 
especialmente relevante em projetos cujo grau de intersetorialidade seja alto, uma vez que a 
diversidade da natureza do trabalho, de perfis profissionais, de culturas organizacionais, 
conhecimentos e interesses torna-se mais vasta ainda. Assim, técnicas e processos voltados para 
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promover a comunicação eficaz no âmbito do projeto, com todas as partes interessadas, é fator 
de sucesso para o alcance dos resultados das políticas públicas engendradas em 
empreendimentos do governo.  

2.5  Gerenciamento das Partes Interessadas do Projeto 

De acordo com o PMBOK, as partes interessadas do projeto incluem todas as pessoas 
ou entidades que tenham algum interesse no projeto. No caso de projetos de governo, todos os 
setores envolvidos na concepção ou execução da ação pública, bem como cidadãos e entidades 
que usufruirão de seus resultados, são partes interessadas. (PMI,2013) 

 
Está é potencialmente a área de conhecimento do gerenciamento de projetos mais afeta 

à questão da intersetorialidade. Abrange o conjunto de conhecimentos que colabora de forma 
mais definitiva para o reconhecimento de todos os atores que detém algum tipo de influência 
na consecução da política pública em implementação. A análise de suas posturas, expectativas, 
interesses, capacidades, necessidades e condutas conduz ao aproveitamento mais ou menos 
exitoso de seus potenciais para o alcance dos resultados pretendidos no projeto.  O 
gerenciamento das partes interessadas promove o envolvimento e o comprometimento 
necessários dos diversos setores no planejamento, execução, controle e encerramento do projeto 
com sucesso. 

As áreas de conhecimento acima exploradas bem com os processos desenvolvidos em 
cada uma delas compõem as práticas adotadas no Escritório de Projetos Especiais do GDF, 
sobre cuja criação e experiência discorrer-se-á nas próximas seções deste artigo.  

3 Gerenciamento de Projetos: A experiência do GDF (2015-2017) 

Em janeiro de 2015, recém-iniciado o mandato do Governador do Distrito Federal para 
o quadriênio 2015-2018, sob a coordenação da Secretaria de Planejamento e Orçamento 
(SEPLAG), foi conduzido um processo de planejamento estratégico que redundou em um mapa 
estratégico com 20 objetivos organizados em seis eixos temáticos de Governo (Anexo I).  

A partir da definição dos objetivos estratégicos, iniciou-se um período de 120 dias 
denominado de “Agenda Positiva”, no qual 377 ações de governo, agrupadas em 12 programas 
estratégicos foram deflagradas e passaram a ser monitoradas pela Subsecretaria de Projetos e 
Processos Estratégicos (SUPPE) da SEPLAG.  Finalizado o período mencionado acima, a 
SEPLAG promoveu a avaliação das ações empreendidas e inovou na construção de 
instrumentos de pactuação de resultados com todos os órgãos da Administração Direta e 
Indireta do Governo. 

Tais instrumentos foram denominados de “Acordos de Resultados” e celebraram 
compromissos de entregas com a definição dos respectivos prazos dentro do período de gestão 
de seis meses, iniciado em julho de 2015. 

Em fevereiro de 2016, um novo Acordo de Resultados foi celebrado, nesta ocasião com 
entregas previstas para o período de gestão de um ano.  Os acordos foram firmados diretamente 
com o chefe do Executivo, apresentados pelos titulares de cada pasta à SEPLAG, responsável 
pelo trabalho operacional. Os textos apresentaram obras, ações e projetos prioritários a serem 
realizados em 17 secretarias de estados e 23 empresas e autarquias. 

A introdução dos Acordos de Resultados como instrumentos norteadores do 
gerenciamento das principais ações de governo ensejou a estruturação de mecanismos de 
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monitoramento das ações pactuadas, de forma a acompanhar o alcance dos resultados e das 
metas relacionadas aos objetivos estratégicos estabelecidos. 

Assim, antes da criação do Escritório de Projetos Especiais na Governadoria já existiam 
unidades organizacionais voltadas para o gerenciamento de projetos ou ações de Governo, ainda 
que em estado de maturidade inicial e desenvolvendo processos específicos e fragmentados do 
conjunto de processos considerados como boas práticas no PMBOK para o gerenciamento de 
projetos. 

A dinâmica governamental, considerando restrições de ordem política, orçamentária e 
técnica, apontou para um conjunto de ações que careciam de organização sob a forma de 
projetos e, eventualmente sob a forma de programas. Isso ensejou também o aperfeiçoamento 
do processo de gerenciamento dessas ações, de forma a tornar os processos de planejamento, 
execução e monitoramento mais técnicos e profissionais.  

Como característica comum destes projetos destaca-se justamente o nível de 
intersetorialidade identificado. Tratavam-se de projetos com ações muito abrangentes e 
capilaridade interna e externa significativas. Assim, a lacuna no gerenciamento de projetos, 
mormente no que se refere à promoção da intersetorialidade como lógica preponderante para 
sua condução, tornou-se fator crítico de sucesso para sua consecução.  

É neste contexto que surge o Escritório de Projetos Especiais do GDF, cuja criação 
justificou-se pela necessidade de gerenciar tais projetos, denominados a partir de então de 
“projetos especiais”.   

3.1 Escritório de Projetos Especiais (EPE) 

O Escritório de Projetos Especiais foi criado com a finalidade de gerenciar projetos 
especiais, entendidos como sendo aqueles destacados da carteira de projetos estratégicos pelo 
Governador. Adotou, como modelo de atuação, o de PMO (Project Management Office). 

“Um escritório de gerenciamento de projetos (EGP, ou em inglês PMO) é 

uma estrutura organizacional que padroniza os processos de governança 

relacionados a projetos, e facilita o compartilhamento de recursos, 

metodologias, ferramentas, e técnicas.” 

(PMI, 2013, pág. 38) 
 

A prática de planejamento e monitoramento das ações empreendidas pelos diversos 
órgãos responsáveis pela execução dos projetos especiais do Governo, bem como a promoção 
da necessária integração entre todos os atores de governo, exigiu que o EPE desenvolvesse 
metodologia e procedimentos específicos para aplicar ao contexto GDF, de forma a promover 
o uso de ferramentas de gestão já existentes e o alinhamento destes projetos especiais à 
estratégia já em curso no Governo.   

3.2  Histórico 

O EPE, instituído a partir do Decreto nº 37.303, de 29 de abril de 2016, desempenha 
suas funções como órgão da Administração Direta do Governo de Brasília, diretamente 
subordinada ao Gabinete do Governador (Figura 1 – Organograma da Governadoria), a partir 
das competências discriminadas no Decreto nº 37.505, de 22 de julho de 2016, sendo: 

I - assessorar o Governador no gerenciamento dos projetos especiais; 

II - garantir o alinhamento dos projetos especiais à estratégia de governo; 

III - apoiar, articular e viabilizar a ação coordenada entre os órgãos e 

entidades governamentais envolvidos nos projetos especiais; 
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IV - colaborar com a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão do 

Distrito Federal no acompanhamento e divulgação de indicadores relevantes 

para o monitoramento dos projetos especiais; 

V - produzir e registrar informações sobre os projetos especiais em 

conformidade com a sistemática adotada na gestão estratégica do governo; 

VI - fornecer as informações necessárias à divulgação dos projetos especiais; 

VII - colaborar com a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão para 

a definição e aperfeiçoamento da metodologia de gestão de projetos adotada 

pelo Distrito Federal; 

VIII - contribuir para a disseminação de uma cultura de gestão de projetos 

no âmbito do Distrito Federal. 

 
Para cumprir essas atribuições, passaram a integrar a estrutura do Escritório de Projetos 

Especiais uma equipe formada por 10 (dez) integrantes, sendo um Chefe do Escritório e nove 
Assessores Especiais com formação e experiência em Gerenciamento de Projetos. 

A partir dessas competências e estrutura organizativa, o Escritório de Projetos Especiais 
iniciou sua atuação pela definição da Carteira de Projetos Especiais, tendo como base o 
Planejamento Estratégico de Governo e o Acordo de Resultados sob a gestão da SEPLAG.  

Após análise da carteira estratégica existente, os projetos foram submetidos a critérios 
definidos pela equipe de implantação do Escritório, valorados e validados pelo Governador, 
com o objetivo de selecionar aqueles que comporiam o portfólio a ser gerenciado no Escritório. 
Os critérios adotados foram: imagem positiva do projeto junto à população, complexidade do 
projeto, nível de intersetorialidade e orçamento do projeto. Uma vez matriciados e avaliados os 
projetos, o resultado foi submetido ao Governador.  

Atenderam ao critério de seleção alguns projetos, posteriormente agrupados em 
programas, que passaram a compor a Carteira de Projetos deste escritório: Programa de 
Desativação do Aterro Controlado do Jóquei, Programa Habita Brasília, Programa 
Infraestrutura do Sol Nascente, Programa Viva Brasília, Programa de Regularização Fundiária. 

É importante destacar que todos os programas sob a gestão do EPE estão voltados para 
a implementação de políticas públicas sociais complexas, abrangentes e com alto grau de 
intersetorialidade. São programas que envolvem ações públicas da área de segurança, saúde, 
habitação, trabalho, educação e infraestrutura.  

O Escritório de Projetos Especiais atua de forma direta junto às equipes responsáveis 
pelos programas e projetos, na sua coordenação. Mantém diálogo permanente e frequente com 
o Governador, principal patrocinador dessas iniciativas, de forma a prover continuamente 
informações sobre o andamento dos projetos, entregas intermediárias, eventuais gargalos, 
pontos de decisão e necessidades de intervenção. Para isso, o Escritório gerencia os programas 
por meio de metodologia e técnicas de gestão e da utilização de ferramentas adequadas para 
apoio a todo o ciclo de gestão do projeto: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e 
controle e encerramento.  

A adoção de metodologia baseada nas melhores práticas de gerenciamento de projeto 
tem como objetivo alavancar a capacidade do estado de gerar resultados para a sociedade, tendo 
como premissa a integração dos diversos entes do Governo para a geração de resultados 
objetivos, realização das entregas previstas no escopo dos programas/projetos e alcance das 
metas estabelecidas na estratégia de Governo.  O registro, padronização e disseminação de toda 
a documentação garante a transparência da atuação estratégica do Governo e promove o 
compartilhamento de informações necessário para garantir a articulação entre os órgãos de 
execução do Governo.  

A criação do Escritório de Projetos Especiais está perfeitamente alinhada à necessidade 
de conduzir processos de gestão que promovam a integração e articulação das diversas ações 



9 

 

governamentais, de forma a reduzir a fragmentação das políticas empreendidas e enfraquecer o 
insulamento institucional.   Vem ainda ao encontro dos atuais anseios da Gestão Pública, que 
tem como principal característica a autonomia e a descentralização, no intuito de se fazer um 
governo mais eficiente e efetivo, expandindo a autonomia dos gestores e promovendo sua 
integração, de forma a potencializar os diversos saberes e especialidades em busca da 
construção colaborativa de melhores resultados.  

 

 
Figura 1 – Organograma da Governadoria  

 

3.3  Metodologia 

A metodologia de gerenciamento de projetos adotada pelo Escritório de Projetos 
Especiais – EPE tem como referencial o PMBOK.  

O Guia PMBOK identifica um subconjunto de conhecimentos em gerenciamento de 
projetos, amplamente reconhecidos como boas práticas. Uma boa prática significa que a 
aplicação das técnicas e processos disponíveis deve ser adequada ao contexto e ao ambiente no 
qual se desenvolvem os projetos, ou seja, não devem ser aplicados de maneira padronizada a 
quaisquer projetos, sem considerar se são ou não apropriados. 

O manual é baseado em processos e subprocessos para descrever de maneira organizada 
o trabalho a ser realizado durante o projeto. Essa abordagem se assemelha à empregada por 
outras normas como a ISO 9000 e o software Engineering Institutes, CMMI. 

Os processos descritos se relacionam e interagem durante a condução do trabalho. Os 
processos estão organizados pelo ciclo de vida do gerenciamento de projetos (Iniciação, 
Planejamento, Execução, Monitoramento e Controle e Encerramento) e por áreas de 
conhecimento (Integração, Escopo, Tempo, Custos, Qualidade, Recursos Humanos, 
Comunicações, Riscos, Aquisição e Partes Interessadas).  

• Grupo de processos de iniciação. Os processos executados para definir um novo projeto 
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ou uma nova fase de um projeto existente através da obtenção de autorização para iniciar 
o projeto ou fase. 

• Grupo de processos de planejamento. Agrupa os processos que detalham o trabalho a 
ser desenvolvido para o alcance dos resultados pretendidos, dentro do conjunto de 
restrições posto. Abrange os processos necessários para definir o escopo do projeto, 
refinar os objetivos e definir a linha de ação necessária para alcançar os objetivos para 
os quais o projeto foi criado.  

•  Grupo de processos de execução. Os processos realizados para executar o trabalho 
definido no plano de gerenciamento do projeto para satisfazer as especificações do 
projeto.  

•  Grupo de processos de monitoramento e controle. Processos necessários ao 
acompanhamento e avaliação do trabalho em execução de forma a garantir a qualidade 
do resultado do projeto, o cumprimento de prazos e requisitos; identificar quaisquer 
áreas nas quais serão necessárias mudanças no plano, e iniciar as mudanças 
correspondentes.  

• Grupo de processos de encerramento. Os processos executados para finalizar todas as 
atividades de todos os grupos de processos, visando encerrar formalmente o projeto ou 
fase. 

Um subconjunto de processos das áreas de conhecimento de Integração, Escopo, 
Tempo, Custo, Comunicação e Partes Interessadas foi utilizado pelo EPE em um primeiro ciclo 
de implementação da cultura de planejamento e gerenciamento de projetos, conforme Anexo 2. 

 O grupo de processos de Iniciação reconhece o início de um novo projeto ou nova fase 
de um projeto existente e o comprometimento com sua execução por meio da obtenção de 
autorização formal. Nesse momento, o gerente de projetos recorre aos ativos organizacionais 
(Planos, Políticas, Diretrizes e Procedimentos) e dos fatores ambientais (Cultura, padrões, 
infraestrutura, recursos humanos, tolerância a riscos, clima político, canais de comunicação e 
sistemas). Esses insumos são validados e atualizados por meio da coleta de opiniões 
especializadas (informações históricas, suposições de riscos, análises de viabilidade e 
conformidade legal).  

São realizadas sessões de trabalho onde o PMCanvas (Project Model Canvas) 2é 
elaborado de maneira colaborativa com os principais envolvidos (stakeholder) no projeto. 
Nessas sessões são elaboradas narrativas para Justificativa, Objetivo, Benefícios, Produto, 
Requisitos do Produto, Stakeholder externo, Equipe do projeto, Premissas, Riscos, Custos e 
Linha do Tempo. Como resultado dessas coletas de informações e sessões de trabalho é 
elaborado uma declaração de trabalho (Projeto Básico, Termo de Referência, Estudo de 
Viabilidade). 

A iniciação envolve também as atividades necessárias para identificar e analisar quem 
são as pessoas ou entidades que podem influenciar ou serem influenciadas durante o projeto. 
Interesses conflitantes podem gerar problemas e impactar negativamente o projeto.  

O grupo de processos de Planejamento define o escopo do projeto, refina os objetivos e 
define a linha de ação necessária para alcançar os objetivos para os quais o projeto foi criado. 
Possui como entrada principal a Declaração de Trabalho produzida pelos processos de 
Iniciação. Todas as informações da etapa Iniciação são atualizadas e refinadas para subsidiar 
os processos de Planejamento.  

                                                 
2 Project Model Canvas de José Finocchio Júnior é licenciado sob uma Licença Creative Commons Atribuição- NãoComercial-

Sem Derivados 3.0 Não Adaptada.Baseado no trabalho em www.projectmodelcanvas.com. Permissões além do escopo dessa 
licença podem estar disponível em www.pmcanvas.com.br 
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Nesta etapa planeja-se também o gerenciamento das comunicações e o seu ritmo, a partir 
do conhecimento das partes interessadas no projeto. Considera-se para isso o perfil das equipes 
dos diversos setores envolvidos e das partes interessadas.  

Em reuniões com a equipe do projeto são utilizadas técnicas de trabalho em grupo para 
formalizar a documentação referente à caracterização do projeto (Descrição do trabalho a ser 
executado, objetivo, premissas, riscos, equipe, benefícios e recursos alocados). Estes produtos 
são validados e armazenados em registro próprio no Sistema GestãoDF3.  A partir dessas 
definições, a equipe de projeto é orientada a organizar por grandes grupos todas as entregas 
necessárias para que o projeto atinja o objetivo acordado.  

O plano de execução das atividades também é definido nessa fase, garantindo que para 
cada atividade ou conjunto de atividades necessárias para a realização de uma entrega seja 
atribuído: responsável, quantidade de esforço e data de finalização. As principais saídas desse 
grupo de processo são: Termo de Abertura do Projeto (TAP), armazenado em formulário 
específico do GestãoDF, Estrutura Analítica do Projeto (EAP), elaborado por meio do software 

FreeMind e o Cronograma, produzido por meio do software Microsoft Project. Esses 
documentos compõem uma linha de base de planejamento do projeto, formalmente aprovada 
pelo governador e pelos representantes de cada órgão responsável pela execução das tarefas do 
projeto. 

O Termo de Abertura do Projeto é elaborado após as sessões de Canvas e com base na 
declaração de trabalho. Trata-se do instrumento que formaliza e autoriza o desenvolvimento do 
projeto para implementação de uma política pública e dá ao gerente do projeto a autoridade 
necessária para aplicar recursos organizacionais às atividades do projeto. Promove e alinha o 
entendimento acerca das justificativas, objetivos, benefícios, premissas e restrições do projeto 
entre os diversos setores e órgãos envolvidos, bem como o compromisso interesetorial para o 
alcance dos resultados.   

Nesta etapa, o trabalho em equipe permite levantar, definir e registrar quais são as 
características e requisitos para as entregas do projeto, a partir das necessidades dos diversos 
entes envolvidos, tanto os diversos setores do governo quanto a parcela da sociedade que 
usufruirá da política em questão. 

A criação da EAP é precedida pelo detalhamento do trabalho de forma a esclarecer para 
todos os setores o que é necessário realizar para atingir os objetivos do projeto.  Em seguida, o 
trabalho é decomposto em componentes menores de forma a identificar as responsabilidades 
dos diversos setores envolvidos e tornar seu gerenciamento mais eficiente.   

A EAP é ponto de partida para o desenvolvimento do cronograma. A implementação de 
políticas públicas pode prescindir de projetos mais ou menos complexos, com graus de 
intersetorialidade maiores ou menores, o que determina em grande medida a quantidade e a 
interdependência de atividades a serem executadas. Em seguida inicia-se do trabalho de definir, 
sequenciar, estimar recursos e duração das atividades: As atividades são identificadas e 
documentadas pela equipe do projeto. De forma integrada e com foco na entrega resultante das 
atividades, a equipe sequencia as atividades, encadeando-as por ordem de precedência e 
dependência mútua. São estimados tipos e quantidades de recursos materiais e humanos para a 
realização de cada atividade, o que leva à estimativa de períodos de trabalho necessários para 
concluí-las.  

O grupo de processos de Execução é definido pelas etapas que devem ser executadas 
para concluir o trabalho pactuado no plano de gerenciamento do projeto. Durante a execução 
do projeto, os resultados poderão requerer atualizações no planejamento e mudanças nas linhas 

                                                 
3 O Sistema GestãoDF foi desenvolvido pela SEPLAG para dar suporte à rede de gestão para resultados do GDF. Destina-se a 
registrar a formulação do planejamento estratégico institucional e o acompanhamento e gestão dos programas, subprogramas e 
projetos estratégicos. 
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de base, tais como: alteração nas durações esperadas para as atividades, mudanças na 
produtividade e na disponibilidade dos recursos e riscos imprevistos.  

Essas variações podem afetar o plano de gerenciamento do projeto ou sua documentação 
e exigir uma análise detalhada e o desenvolvimento de respostas apropriadas de gerenciamento 
de projetos.  Mudanças em projetos ou em entregas são mais comuns em ambientes de 
planejamento e execução multidisciplinares e requerem controle para sua aprovação.  

Uma grande parte do orçamento do projeto será gasta para viabilizar as ações do grupo 
de processos de execução. À medida que as entregas são realizadas, pendências, 
encaminhamentos e entraves são identificados e suas informações são armazenadas no 
GestãoDF.  

Um dos grandes desafios da etapa de Execução é o manter o engajamento das partes 
interessadas. As atividades de comunicação são essenciais para manter as partes interessadas 
cientes e envolvidas. Gerenciar as comunicações do projeto envolve a gestão da geração, 
levantamento, distribuição, armazenamento, recuperação e disponibilização das informações 
no projeto.  O sistema GestãoDF, utilizado pelo EPE, desempenha papel fundamental como 
repositório de informações e permite o compartilhamento de todos os registros do andamento 
do projeto.   

O grupo de processos de Monitoramento define as ações exigidas para acompanhar, 
analisar e controlar o progresso e desempenho do projeto, assim como identificar eventuais 
necessidades de mudanças no plano e iniciar as correções delas decorrentes. O 
acompanhamento, a revisão e o registro do andamento do trabalho (escopo), são realizados com 
base nas frequentes  oportunidades de interlocução promovidas entre o gerente e todos os 
setores envolvidos. 

Durante esta fase do ciclo de gerenciamento, o cronograma torna-se um instrumento 
valioso para o monitoramento do andamento das atividades do projeto e para sua atualização, 
caso haja necessidade.   

Atualmente, existe uma rede de gestão para resultados composta pela SEPLAG, que 
atua como núcleo central; por Gerentes de Projetos, cujo papel é monitorar e acompanhar os 
projetos estratégicos de governo que competem ao seu órgão; e por Assessores de Gestão 
Estratégica de Projetos (AGEP), que atuam como elos informacionais entre a SEPLAG e os 
órgãos setoriais. O EPE também faz parte desta rede e desempenha papel de gerenciamento 
exclusivamente para os programas especiais do Governo. 

A rede compartilha informações sobre execução da estratégia, dos programas e dos 
projetos por meio do GestãoDF; prepara relatórios e informações para os gestores de seu órgão; 
e multiplica o conhecimento adquirido acerca de conceitos e metodologias do modelo de gestão 
dentro do seu órgão.  

As informações documentadas no repositório online são utilizadas para subsidiar 
reuniões de monitoramento do progresso dos projetos, divididas nos seguintes formatos:  

Reunião Setorial do Acordo de Resultado – RSAR. Participam desta reunião AGEP, 
Secretário, Presidente dos órgãos vinculados e gestores do projeto. Sua finalidade é analisar o 
atual estágio de execução do Acordo de Resultado, debatendo formas de contornar entraves na 
execução dos projetos e dos processos críticos da Secretaria/Órgão vinculado. A periodicidade 
recomendada é mensal.  

Reunião do Acordo de Resultados – RAR. Participam Governador, Secretário da 
SEPLAG, Secretário de Fazenda, Chefe da Casa Civil, Procurador Geral, Secretários dos 
órgãos setoriais, AGEP e Gerentes de Projeto. Para projetos estratégicos especiais ganham 
cadeiras nas RSAR e RAR a chefe do Escritório de Projetos Especiais – EPE. 

Além da rede de gestão atualmente implantada, os projetos estratégicos especiais 
contam com dois outros fóruns de acompanhamento: um de nível técnico e outro para tomada 
de decisões dos gestores.  
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Os fóruns de acompanhamento técnico são compostos pelo Gerente de Projetos do EPE, 
gestores e técnicos da Secretaria/Órgão vinculado, possuem periodicidade semanal 
recomendada e têm como objetivo acompanhar o cronograma dos projetos, identificar riscos, 
entraves e produzir encaminhamento de ações atribuindo prazos e responsabilidades. Os fóruns 
de tomada de decisão dos gestores são reuniões deliberativas realizadas a partir de demandas 
espontâneas e uma RAR específica para projetos estratégicos especiais.  

Semanalmente, o EPE elabora um relatório com as principais atividades, ações e 
entraves, disponíveis para ponto de controle entre o Governador e a Chefe do Escritório de 
Projetos Especiais. Periodicamente, o EPE atualiza o GestãoDF com as informações de relatos, 
entregas e entraves da execução do projeto produzidas nas reuniões de acompanhamento do 
projeto com o corpo técnico das Secretarias e Órgãos.  

O grupo de processos de encerramento executa a finalização de todas as atividades de 
todos os grupos de processos, visando encerrar formalmente o projeto ou fase. Nesse período, 
todas as entregas têm sua aceitação formalizada, os contratos são encerrados 
administrativamente, a equipe é desmobilizada e são realizadas reuniões de lições aprendidas, 
cujos registros serão utilizados como base de conhecimento para subsidiar o planejamento de 
futuros empreendimentos. 

4 Considerações Finais 

Completado um ano da criação do Escritório de Projetos Especiais, vai se consolidando 
na equipe uma rotina de trabalho bem definida e uma cultura bem fundamentada de 
gerenciamento de projetos, propiciando avanços e mudanças de percepção em relação ao 
resultado das iniciativas que compõem a carteira do EPE. 

Estimulados pela metodologia e pelas ferramentas de monitoramento, os gerentes têm 
adotado práticas antecipatórias aos entraves dos projetos e têm atacado os riscos envolvidos, 
ampliando essa conduta para os membros das equipes multidisciplinares envolvidas.  

Em todo esse processo, destaca-se como fundamental o apoio incondicional da alta 
administração do Governo de Brasília para a atuação do EPE, mormente no que se refere ao 
patrocínio do Governador. Mais do que recomendável, pode-se considerar isto uma premissa 
para a iniciação de qualquer projeto, especialmente aqueles que envolvem a mobilização de 
grande quantidade de recursos humanos em diferentes níveis hierárquicos e múltiplos setores 
da organização. Somente dessa maneira é possível garantir tratamento prioritário aos projetos 
selecionados e o comprometimento de todos os órgãos diretos e indiretos da administração 
envolvidos na dinâmica da gestão de projetos.   

Apesar dos desafios envolvidos em qualquer processo de mudança de cultura e de 
práticas, o EPE tem exercido, como referência de boas práticas e repositório metodológico, a 
função de coordenação e orientação. Já é perceptível que o GDF experimenta um ciclo virtuoso 
de profissionalização em gerenciamento de projetos governamentais e de legitimação da 
instância criada no âmbito da Governadoria e também da metodologia adotada. 

A valorização do EPE como unidade de gerenciamento capaz de promover resultados 
concretos, tanto no que tange aos prazos quanto à qualidade das entregas, impõe novos desafios. 
Para o futuro, os avanços esperados podem ser resumidos em três dimensões: assunção de novos 
projetos, disseminação de boas práticas de gestão e comunicação. 

No que tange aos novos projetos, há dois relevantes desafios: a adaptação da estrutura e 
da equipe para atuação contingente como gabinete de gerenciamento de crises e a inclusão de 
novos programas na carteira do escritório.    

No âmbito de boas práticas, impõem-se os desafios de implementar indicadores de 
desempenho para o escritório e para seus projetos; de implantar metodologia de gestão de riscos 
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nas iniciativas compreendidas na carteira; de promover as etapas subsequentes de treinamento 
da equipe em gerenciamento de projetos; de apoiar a criação de escritórios de projetos setoriais; 
de associar a gestão de processos de trabalho às rotinas de gerenciamento de projetos; e de 
aperfeiçoar os processos de gerenciamento de mudanças. 

Finalmente, nos aspectos relacionados à dimensão da comunicação, há dois objetivos 
centrais em perspectiva: a padronização e disseminação do Sistema GestãoDF como fonte 
primária de informações gerenciais dos projetos especiais e o alinhamento dos resultados 
intermediários e das entregas dos componentes da carteira ao macroprocesso de comunicação 
continuada do Governo de Brasília.  

Ainda há necessidade de melhorias a partir das lições aprendidas no breve período 
durante o qual o EPE tem atuado, assim como novos desafios. Em todo caso, o escritório tem 
ampliado sua atuação e, gradualmente, alcançado os objetivos que levaram à sua criação, 
reforçando a percepção de valor e o engajamento necessários para a concretização dos 
resultados que dele são esperados, especialmente aqueles relacionados à articulação 
intersetorial do Governo. 
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ANEXO 1 – Mapa Estratégico do Governo de Brasília 

  



 

 

ANEXO 2 – Metodologia de Gerenciamento de Projetos adotada pelo EPE 

 

 


