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Resumo 

Pela perspectiva da geração de valor público, o Projeto Governança Inovadora vem sendo implementado 
pelo Governo do Estado do Rio Grande do Norte, com o objetivo de fortalecer a capacidade de governo 
para a adoção de um novo padrão de desenvolvimento para o Estado (NOGUEIRA et al., 2016). O 
projeto definiu a agenda estratégica sistêmica do Governo e, assim, emerge a necessidade de ampliar 
sua capacidade de execução e monitoramento das ações. O Governo do Estado decidiu adotar Contratos 
de Gestão, na tentativa de garantir a implementação da estratégia de governo. Para monitorar esses 
Contratos de Gestão, o Governo do RN estabeleceu o Escritório Central de Projetos (ECP) e os 
Escritórios Setoriais. Este trabalho objetiva apresentar os desafios enfrentados na implantação do ECP 
do RN diante de um cenário econômico desfavorável. Trata-se de um estudo de caso cujas análises 
foram realizadas por meio de dados obtidos em observação participante e análise documental. Por ser 
um trabalho com enfoque prático, ele conclui com algumas recomendações, como a definição da 
metodologia de trabalho; capacitação permanente das equipes; e definição e adoção de um modelo de 
comunicação entre os atores internos e externos. 
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1 Introdução 

Com a globalização econômica e financeira, processo de integração dos sistemas 
financeiros mundiais, leva países desenvolvidos a tornarem-se potências no que diz respeito a 
sua capacidade de interlocução com as demais nações, uma vez que se apresentando a esta 
potência fortalecimento neste cenário, manifesta-se também aos demais países, fator de pleno 
desenvolvimento, ao passo que ao expressar instabilidade emergem crises financeiras como 
impacto negativo. 

De acordo com Ferraz (2013), é consenso que a crise financeira internacional, foi 
originada pela crise imobiliária dos Estados Unidos, iniciadas em 2007 e que após a falência de 
um dos maiores bancos de investimentos norte-americano (Lehman Brothers) os reflexos 
começaram a repercutir nos países em desenvolvimento. Entre as consequências percebidas, 
pode-se citar, entre outras, a interrupção das correntes internacionais no Brasil e a desaceleração 
da economia de países emergentes, como México, Brasil e Rússia. 

A crise econômica do Brasil não se deve exclusivamente a crise internacional, outros 
fatores contribuíram, a exemplo da falta de credibilidade do governo, intensificada pelo baixo 
investimento em infraestrutura, reduzindo a competitividade e diminuindo o crescimento 
devido a queda na exportação, levando a um cenário de estagnação econômica do país, 
refletindo diretamente na redução dos valores de investimentos e títulos financeiros aplicados 
no mercado nacional, conforme Ywata (2009).  

Os reflexos da crise econômica afetam fortemente a economia brasileira, caracterizada 
pela queda do Produto Interno Bruto (PIB), aumento do desemprego, conforme dados oficiais 
do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do CAGED – MTE (2016), redução da 
capacidade financeira da família, redução da taxa de lucro, queda do nível de investimento, 
entre outros, caracterizando a pior recessão econômica da história do país.  

A crise econômica junto a restrição fiscal promovida pelo governo federal já impactou 
as transferências da União para os estados. Os recursos incluem as transferências 
constitucionais, parcelas das receitas federais arrecadadas pela União que a Constituição prevê 
que sejam distribuídas aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Constatando esses 
fatos, Nogueira (2016) destaca que os efeitos da crise econômica do país atingem diretamente 
os estados, devido a dependência das transferências federais. Nesse contexto, o Rio Grande do 
Norte enfrenta dificuldades provocadas pela crise assim como pelo impacto do déficit da 
Previdência no Tesouro Estadual, sendo que um dos principais efeitos da crise econômica no 
RN é a frustração de receita baseada na previsão orçamentária anual, encerrando o ano de 2016 
com déficit orçamentário, ainda que com o recebimento dos recursos oriundos da lei de 
repatriação. 

O cenário de crise e seus reflexos expostos pode ser tomado como momento de 
oportunidades, no lugar de uma visão apenas de ameaças, um momento com a oportunidade 
para uma nova visão estratégica para o país e para o estado do RN. Entre os gestores 
governamentais, surge o debate com foco na geração de valor público, ao mesmo tempo em 
que se adota medidas visando promover o equilíbrio fiscal. Pela perspectiva da geração de valor 
público, o Projeto Governança Inovadora vem sendo implementado pelo Governo do Estado 
do Rio Grande do Norte desde 2015, objetivando fortalecer a capacidade de governo para a 
adoção de um novo padrão de desenvolvimento para o Estado (NOGUEIRA, MARINI, 
VILHENA & LEMOS, 2016).  

À luz da crise econômica dos estados brasileiros, urge a necessidade da modernização 
da gestão, munida de instrumentos, técnicas e ações que possibilitem a ampliação de sua 
capacidade em acompanhamento, monitoramento e controle das ações, programas e projetos da 
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esfera governamental, dentre outros, fato que contribuiu para a implantação do Escritório 
Central de Projetos (ECP), instituído com a finalidade de realizar o monitoramento e controle 
dos projetos estratégicos do estado. 

Este trabalho objetiva apresentar os desafios enfrentados na implantação do ECP-RN 
diante de um cenário econômico desfavorável, tendo como primeiro obstáculo, a formação 
técnica do ECP, devido aos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Trata-
se de um estudo de caso cujas análises foram realizadas por meio de dados obtidos em 
observação participante e análise documental de conteúdo. 

2 Referencial Teórico 

As constantes atualizações das práticas em gestão, tem oportunizado uma melhor 
performance nas organizações, principalmente no que se refere ao gerenciamento dos recursos 
e bens materiais e humanos quando aplicados na execução de programas, projetos e ações no 
âmbito institucional. 

Por definição, a quarta edição do Guia PMBOK (2008), conceitua Escritório de 
Gerenciamento de Projetos (EGPs) como entidade que está responsável pelo gerenciamento 
centralizado dos projetos, partindo do suporte mais simples até a gestão dos projetos 
organizacionais estratégicos propriamente ditos.   

Segundo Barcaui (2012), a linha evolutiva do gerenciamento de projetos, nos 
parâmetros atualmente encontrados nas organizações, remete a década de 90, quando se iniciam 
formalmente os escritórios de projetos, sendo concebidos como apoio direto às estruturas 
funcionais, no monitoramento e controle de programas e projetos. Na atualidade, os EGPs 
atuam apresentando maturidade em suas práticas alinhando-se ao desdobramento da estratégia 
nas organizações. 

Segundo Project Management Institute - PMI (2008), os EGPs manifestam-se à maneira 
de atender satisfatoriamente às demandas das organizações, entretanto para Kerzner (2003), os 
EGPs apresentam-se em diferentes tipos, usualmente encontrados nas organizações sob a forma 
de escritório de projetos funcional, escritório de projetos para clientes e escritório de projetos 
corporativo. 

A disseminação da cultura da geração de valor ao bem público, aliada à necessidade de 
empoderamento da governança pública, auxiliou o processo de busca por métodos que 
viabilizassem maiores mecanismos de controle nos processos e projetos governamentais, assim 
a implantação de EGPs em organizações públicas ganhou notoriedade e tornou-se um meio 
significativo de aumentar os níveis de governança no fazer gestão, assim como ferramenta de 
maior controle social, a medida que estas unidades organizacionais – EGPs – propiciam 
centralização das informações e fomento à tomada de decisão. 

Segundo Dinsmore (1999), a cultura do gerenciamento de projetos, é expressa em quatro 
fases distintas, partindo do planejamento, implantação, operação e melhoria contínua, 
apontando para o amplamente difundido ciclo PDCA, visto que toma nova forma, 
possibilitando nova abordagem dentro da gestão de projetos e do processo de implantação de 
um EGP. 

Conforme Guia PMBOK (PMI, 2008), a implantação de um EGP apresenta-se num 
processo interligado, em cinco momentos: 1) Fundação; 2) Planejamento; 3) treinamento; 4) 
Infraestrutura de tecnologias e recursos humanos; e 5) mudança de cultura organizacional. 
Assim percebe-se o que Matias-Pereira (2010, p. 247) expressa que “o esforço para criar uma 
cultura empreendedora na Administração Pública se apresenta como um fator-chave para a 
elevação da gestão pública no Brasil, em termos de resultados e qualidade dos serviços públicos 
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ofertados”, uma vez que o processo de implantação apresenta em sua conclusão a necessidade 
da quebra de paradigmas dentro da cultura inerente à administração pública. 

Essencialmente apropriado por instituições privadas, o EGP, segundo Melo, Nacif, 
Marques & Nippes (2012), pode ser um modelo replicado dentro da administração pública já 
que se caracteriza como mecanismo que visa o melhoramento da máquina pública, bem como 
a otimização de seu desempenho frente aos entes com os quais se relaciona. 

O pressuposto apresentado por Pacheco (2004), refere-se a  contratualização de 
resultado, já apresentada anteriormente e consiste na utilização de modernos instrumentos de 
gestão, ao passo que tem por objetivos promover a flexibilidade, transparência, melhor 
desempenho, aumento da qualidade, produtividade, eficiência e efetividade no setor público. 

3 Metodologia 

O presente trabalho apresenta os desafios enfrentados na implantação do ECP do RN 
diante de um cenário econômico desfavorável, e mostra a necessidade do levantamento da 
literatura, ainda em fase de crescimento no meio acadêmico, apontando para pouco material no 
que diz respeito ao estudo sistematizado concernente à esfera pública, manifestando aos 
pesquisadores as oportunidades do vasto campo de estudo dos Escritórios de Gerenciamento de 
Projetos (MEDEIROS, DANJOUR & SOUZA NETO, 2015). 

Quanto à natureza, o estudo pode ser caracterizado dentro da abordagem qualitativa 
(YIN, 2016), por não apresentar instrumental estatístico como base do processo de análise 
(RICHARDSON, 1999), proporcionar maiores informações a respeito da temática central (GIL, 
2002), ao passo que busca auxiliar a delimitação do tema, abordando o campo de estudo dentro 
de suas especificidades, e como resultante, decorre estudos exploratórios, por meio de análises 
documentais e observação participante. 

A coleta das publicações em bases de dados ocorreu por meio da consulta de artigos em 
sítios eletrônico, considerando as publicações nacionais indexadas aos portais ANPAD 
(Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Administração), SciELO (Scientific 
Electronic Library Online), CONSAD, entre outros. 

O método de estudo de caso foi adotado como parte do processo, uma vez que delineia 
“a clara necessidade de se compreender os fenômenos sociais mais complexos” (YIN, 2010, p. 
20), a exemplo das dificuldades enfrentadas no processo de implantação de um PMO para a 
administração pública direta e indireta. Ainda como justificativa, a capacidade que o método 
permite ao pesquisador de levantar quais, como e porque tais aspectos apresentam-se nesse 
estudo, ocorre uma vez que “permite uma investigação para se observar as características 
holísticas e significativas dos [...] processos organizacionais” (YIN, 2010, p.20). 

A unidade organizacional analisada foi o Escritório Central de Projetos do Estado do 
Rio Grande do Norte (ECP RN), em seu processo de implantação, amparando a opção pelo 
estudo de caso único, viabilizada pelo acompanhamento de todo o processo de 
institucionalização e funcionamento do ECP RN, entidade vinculada à Secretaria do Estado de 
Planejamento e das Finanças do Rio Grande do Norte (SEPLAN RN), sendo observadas as 
múltiplas fontes de evidência, isto é, a triangulação de dados (YIN, 2010), tanto no processo de 
obtenção quanto de análise das informações.  

4 O CASO DO RN 
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Em agosto de 2015, o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, por meio da 
Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças (SEPLAN), lançou o Projeto Governança 
Inovadora com objetivo de fortalecer a capacidade da Governança Pública, por meio da 
elaboração do Plano Estratégico para o RN.  

Inicialmente o Projeto foi estruturado em três frentes de trabalho: Frente da Estratégia, 
que estabeleceu uma visão a longo prazo, tendo como horizonte o ano 2035; Frente de 
Processos, que analisou e redesenhou os principais  macroprocessos de 08 (oito) secretarias de 
estado, previamente selecionadas de maneira a fortalecer a capacidade de implementação da 
nova estratégia; e a Frente de Estrutura, que diagnosticou e propôs soluções de realinhamento 
necessário à estrutura organizacional buscando a melhoria da eficiência operacional. 

Visando dar continuidade ao Projeto, surge como desdobramento da estratégia, a quarta 
frente: Contratualização de Resultados objetivando alcançar os itens contratualizados e, para 
tal, verificou-se a necessidade da implantação do Contrato de Gestão, regulamentado por meio 
do Decreto nº 26.090 de 17 de maio de 2016, como uma forma de instrumentalizar a 
Administração Pública, buscando garantir que as estratégias traçadas sejam implementadas com 
produtividade e eficiência.  

Entre os objetivos fundamentais dos Contratos de Gestão, conforme Decreto nº 
26.090/2016, destaca-se o art. 4, de forma a viabilizar a estratégia de governo e o alinhamento 
do planejamento e das ações dos contratos com o planejamento estratégico do governo com as 
políticas públicas instituídas e com os programas governamentais. 

Em abril de 2016, o Governo do Estado do Rio Grande do Norte e o Instituto Publix, 
por intermédio do Banco Internacional de Reconstrução de Desenvolvimento Mundial – BIRD, 
firmaram aditivo ao contrato, incorporando a frente de contratualização, na qual ocorreu  
prestação de serviços, apresentado na forma de um Plano de Trabalho cinco produtos: Produto 
01: Modelos de Contratualização; Produto 02: Metodologia e Monitoramento; Produto 03: 
Unidades Piloto; Produto 04: Reuniões de Análise e Aprendizagem Estratégica e Produto 05: 
Contratos de Resultado, definindo questões gerenciais, de monitoramento e acompanhamento 
da execução da frente de contratualização de resultados e atividades previstas. 

Em 18 de maio de 2016, ocorreu a celebração de três pilotos dos Contratos de Gestão, 
tendo como órgãos contratadas: SEPLAN, Secretaria de Estado da Infraestrutura – SIN e a 
Secretaria de Estado do Turismo – SETUR. O processo de elaboração desses pilotos foi 
conduzido por consultores do Instituto Publix, ficando sob responsabilidade do Escritório 
Central de Projetos - ECP, ainda em fase de estruturação, somente o monitoramento dos 
contratos, uma vez que o mesmo até então não fora instituído, fato ocorrido em julho de 2016. 

Os contratos de Gestão são celebrados entre o Chefe do Poder Executivo, como 
contratante; secretários de estado e dirigentes máximos das entidades, como contratado, 
juntamente com os titulares da SEPLAN e do Gabinete Civil (GAC), como intervenientes. 

O Contrato de Gestão é composto por 04 (quatro) objetos: indicadores finalísticos, 
Projetos Estratégicos, Iniciativas Estratégicas e Agenda de Melhoria. Os indicadores devem 
estar alinhados com os objetivos estratégicos, definidos no Projeto Governança Inovadora. Para 
o atingimento dos indicadores, foi criada uma carteira de projetos estratégicos distribuída nas 
quatro áreas de resultado: Desenvolvimento Sustentável, Infraestrutura, Rede Integrada de 
Serviços e Governança Pública. As iniciativas estratégicas foram elencadas pelo Chefe do 
Executivo, como ações estratégicas alinhadas ao plano de governo. Por fim, a Agenda de 
Melhorias, como ações operacionais de melhoria interna ao órgão/entidade.   

Com a necessidade de atribuir a responsabilidade pelo acompanhamento e 
monitoramento dos Contratos de Gestão, foi criado o Escritório Central de Projetos (ECP), 
vinculado a SEPLAN como unidade gerencial e os Escritórios Setoriais de Projetos (ESP) 
vinculados aos órgãos/entidades signatárias. 
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Em janeiro de 2017, foi publicada a Portaria nº 003 de 12 de janeiro de 2017 que aprova 
o regulamento do Decreto Estadual nº 26.090/2016, que disciplina o Contrato de Gestão no 
âmbito do Poder Executivo, e revoga a Portaria nº 081, de 15/08/2016.  Na referida Portaria, de 
acordo com o art. 5, §4º: “O Escritório Central juntamente com os escritórios setoriais 
elaborarão a proposta inicial de Projetos Iniciativas Estratégicas e Agenda de Melhorias objeto 
de pactuação do Contrato [...].” 

Na quarta edição do PMBOK (PMI, 2008), diz que o escritório de gerenciamento de 
projetos - EGP (Project Management Office - PMO), tem como principal função o suporte 
prestado aos gerentes de projetos em maneiras diversas, entre elas, destaca-se o monitoramento 
de conformidades, a identificação e desenvolvimento de metodologia, melhores práticas e 
padrões de gerenciamento de projetos e a coordenação das comunicações entre projetos. 

Como diretrizes para a atuação do Escritório de Projetos, por meio da metodologia 
adotada, recomenda-se que a equipe do ECP seja estruturada por um coordenador e no mínimo 
05 (cinco) duplas formadas por dois servidores cada uma, logo, cada equipe ficaria responsável 
por um grupo de órgãos, referente a uma política pública de grande porte (saúde, segurança, 
educação, etc.). 

Segundo o PMI (2008), em seu documento de referência para gerência de projeto, The 
Guide of Project Management Body of Knowledge (PMBOK), o escritório de projetos (PMO) 
ou escritório de gerenciamento de programas concentra no planejamento, na priorização e na 
execução coordenada de projetos e subprojetos vinculados aos objetivos gerais de negócio da 
matriz ou cliente.    

Embora a condução principal do monitoramento seja realizada pelo ECP, é de 
fundamental importância que os órgãos e entidades monitoradas, possuam em sua estrutura 
interna uma equipe, nomeada de Escritório Setorial, que em conjunto ao ECP, esteja preparada 
para trabalhar com a metodologia de gestão estratégica adotada pelo governo central, 
facilitando na execução das ações pactuadas e na comunicação entre os demais setores 
envolvidos.  

As equipes do ECP e ESPs, de acordo com a metodologia adotada, devem ser compostas 
por pessoas que apresentem em seu perfil: flexibilidade, habilidade de comunicação e 
negociação, facilidade de relacionamento e boa compreensão da estrutura governamental, para 
que possam prestar o devido apoio na construção de soluções para os gargalos e dificuldades 
encontradas. 

Ainda de acordo com a metodologia adotada, após a celebração dos Contratos de 
Gestão, é iniciado o monitoramento da execução dos itens contratualizados. Uma das 
atribuições do ECP é a organização e realização das Reuniões de Análise e Aprendizagem 
Estratégica (RAEs), de acordo com a sistemática das RAEs, conforme figura 01, nas quais se 
faz possível a realização do acompanhamento e monitoramento dos indicadores, projetos 
estratégicos, iniciativas estratégicas e agenda de melhorias. As RAEs devem acontecer nas 
esferas operacional, tático e estratégico, sempre havendo uma dependência entre as esferas 
organizacionais, já que uma fomenta a realização da seguinte. 
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Figura 01 – Sistemática das Reuniões de Análise e Aprendizagem Estratégica – RAEs 

Fonte: SEPLAN, 2016. 

As RAEs realizadas na esfera operacional ocorrem mensalmente e são voltadas para a 
coleta de dados atualizados, para a realização das RAEs dos níveis tático e estratégico. Nessas 
reuniões, é necessário a sintetização e priorização das informações a respeito da execução das 
metas contratualizadas, para que os gestores presentes, tomem decisões e gerem 
encaminhamentos que viabilizem e agilizem a execução dos projetos em questão.   

De acordo com Kerzner (2002), a vida em um ambiente sob constante mutação e com a 
necessidade uma resposta cada vez mais rápida, demanda substituição da tradicional estrutura 
hierárquica, por uma estrutura de projetos ou outra, capaz de responder rapidamente as 
dificuldades encontradas. 

Diante o volume de Contratos de Gestão a ser monitorado, membros gestores do Projeto 
Governança Inovadora constataram a necessidade em adotar uma ferramenta tecnológica para 
o auxilio no monitoramento e avaliação dos Contratos de Gestão celebrados. Em julho de 2016, 
foi adquirido um sistema que proporciona maior controle das informações, permitindo aos 
atores envolvidos, visualizar as ações e resultados, bem como a emissão de encaminhamentos 
das decisões apontadas durante as RAEs, ferramenta nomeada de Painel de Monitoramento do 
Mapa Estratégico do RN. 

5 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

O presente trabalho aborda, em forma de estudo de caso, o processo de implantação do 
EGP do Governo do RN, institucionalmente vinculado à SEPLAN. Ademais esta seção, busca 
apresentar as análises dos aspectos inerentes ao Escritório Central de Projetos do Estado do Rio 
Grande do Norte, elencados em seu processo de implantação, estudo de viabilidade, 
benchmarking, instituição legal, formação de quadro força de trabalho, capacidade de 
monitoramento, desempenho e níveis de atuação, suporte em Tecnologias de Informação e 
Comunicação - TIC’s, Escritórios Setoriais e desafios futuros a serem superados. 

5.1 Contratos de Gestão 
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O Projeto Governança Inovadora, já apresentado no estudo de caso do capítulo anterior, 
apresenta como legado ao Estado do RN uma nova perspectiva de geração de valor público em 
sua quarta frente de trabalho, inicialmente conduzida pelo Instituto Publix, consultoria que 
acompanhou e orientou todo o processo de implantação do ECP no cenário norte-rio-grandense, 
como unidade de monitoramento dos projetos concebidos a partir do desdobramento dos 
objetivos do Mapa da Estratégia – RN 2035. 

A consultoria, ao propor esse modelo de gestão de projetos, enriquecido pela atuação 
dos técnicos da SEPLAN, por meio dos contratos de gestão com unidades de monitoramento, 
adotou como referência, também, casos brasileiros de sucesso, como experiências dos estados 
de Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Pernambuco e Minas Gerais. 

Considerando o processo de implantação, a partir das observações realizadas e 
levantamentos feitos na metodologia, a proposição de um modelo integrado de gestão para 
monitoramento dos recém-assinados contratos de gestão, vinculando-se à pasta de 
Planejamento e Finanças do estado, e tendo por competência todo o ciclo – 
elaboração/pactuação, monitoramento e acompanhamento, avaliação e revisão – dos contratos 
de gestão, ainda em teste piloto, com auxílio dos consultores do Instituto Publix. 

A respeito da curva de aprendizado, enquanto fase de elaboração dos contratos de gestão 
– piloto, estas foram superadas, uma vez que anteriormente, a agenda da estratégia foi definida, 
sendo contemplada por mapa da estratégia – a partir de Kaplan & Norton (2004) e da 
metodologia de governança Instituto Publix – em visão de futuro, áreas de resultado, objetivos 
estratégicos e indicadores finalísticos, itens que subsidiaram a elaboração desses contratos 
pilotos, nas áreas de indicadores finalísticos, projetos estratégicos, iniciativas estratégicas e 
agenda de melhorias, em fase piloto para as secretarias de estado da Infraestrutura, Turismo e 
Planejamento e Finanças.  

O principal marco enfrentado na gestão por resultados foi a quebra dos paradigmas que 
ao longo dos anos por apropriação, foi incorporada à gestão pública pelo senso comum, posto 
a estrutura de pensamento na qual o estado é moroso em seus processos e não orientado a 
resultados, bem como o desconhecimento da metodologia, assim como o desconforto gerado 
pela rotina de monitoramento. 

A estruturação da pactuação de resultados proposta na quarta frente do Governança 
Inovadora tomou inicialmente formação de prioridade sendo apresentada a assinatura dos 
contratos de gestão dos Órgãos da Administração Pública Direta, e somente após realização 
desta, a assinatura das entidades da Administração Indireta, todavia, posta a dificuldade, os 
ajustes metodológicos foram realizados e deu-se a celebração dos contratos de gestão com 
entidades dos dois níveis da administração pública estadual. 

O monitoramento e acompanhamento dos contratos pilotos então celebrados, foi 
realizado a partir do Painel de Monitoramento – Plataforma Target – ainda em fase de 
configuração e implantação, em Reuniões de Aprendizagem e Análise Estratégica (RAEs), 
enquanto a avaliação dos contratos pilotos foi cancelada, por entendimento da necessidade de 
maturação da estratégia de avaliação, e das ferramentas a serem utilizadas, apontando a 
dificuldade de mecanismos de avaliação, que no futuro propiciariam a elaboração de um manual 
com a “Sistemática de Avaliação dos Contratos de Gestão”.  

A partir da experiência piloto, e como execução da metodologia de contratualização de 
resultados, o ECP, realizou a estruturação das assinaturas para pactuação de resultados, em 
blocos, a serem realizadas em três momentos distintos, sendo o primeiro bloco de 
contratualização, composto por 14 Contratos de Gestão celebrados com o chefe do executivo 
estadual. 

O segundo e terceiro bloco de pactuação de resultados, está composto por 29 contratos, 
ainda em fase de ajustes junto aos Escritórios Setoriais e Dirigentes dos órgãos para assinatura, 
visto que foram necessárias modificações a partir da inclusão de novos projetos.  
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Atualmente, o ECP-RN tem em rol de monitoramento 14 contratos de gestão assinados, 
apontando desafios, visto que ainda há 29 contratos a serem celebrados e monitorados pela 
equipe do escritório central. 

5.2 Benchmarking  

Os casos de sucesso encontrados nos estados brasileiros apresentam possibilidade de 
maior aproximação entre o ECP e os EGPs, uma vez que é possível a criação de uma rede 
pública de gestão de projetos, oportunidade pouco explorada, em virtude das diversas agendas 
de trabalho do ECP. Manifestando essa oportunidade, deu-se o primeiro contato direto uma 
experiência em EGP público mais aproximada, quando ocorreu visita técnica ao Estado de 
Pernambuco, para benchmarking com o Escritório de Gerenciamento de Projetos, da Secretaria 
Executiva de Gestão Estratégica – SEGES, vinculada à Secretaria de Planejamento e Gestão – 
SEPLAG. 

A visita técnica possibilitou a antecipação de desafios, já vivenciados pelo EGP PE, bem 
como ajustes de atuação do ECP-RN, todavia, observado o grau de maturidade em gestão de 
projetos do ECP-RN, bem como a lista de experiências de EGPs brasileiros, torna-se oportuno 
o fomento e continuidade da prática de benchmarking com outras unidades centrais de gestão. 

5.3 Força de Trabalho e Escritórios Setoriais 

Em seu processo de implantação, por recomendação técnica, de acordo com o Produto 
02, Metodologia e Monitoramento (2016), o ECP, deveria possuir em seu quadro de lotação, 
no mínimo, 10 técnicos e 01 coordenador para que pudesse comportar a capacidade de 
monitoramento a qual se propõe, em virtude de todos os contratos de gestão estarem celebrados 
ou em fase de assinatura, entretanto o dimensionamento da força de trabalho do ECP-RN é 
atualmente estruturado em 02 técnicos, e 01 gerente, vinculado à SEPLAN por cargo em 
comissão. 

A proposição mínima do quadro de lotação da unidade de monitoramento apresentou 
desde sua formação inicial, um déficit de 08 servidores, mesmo sendo considerado processo 
seletivo, por meio de entrevista, com servidores selecionados, e por questões que 
inviabilizavam a transferência entre quadros, ou pela ausência de gratificação, apenas 02 
técnicos tiveram cessão.  

A estratégia encontrada para sanar o gap do quadro funcional, assim como os limites 
impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (impossibilidade atual de expansão do 
gasto de pessoal), foi o processo de contratação de 06 estagiários, que atuariam no 
fortalecimento do trabalho com os técnicos e gerente, conforme observação participante. 

A rotina de capacitação é uma necessidade expressa às organizações, sendo essa 
necessidade iminente no corpo técnico do ECP-RN, que apesar de apresentar as competências 
iniciais em gestão de projetos, explicita em sua rotina de monitoramento de aproximadamente 
mil entregas a necessidade de capacitação continuada e permanente.  

Os Escritórios Setoriais, vinculados a cada órgão contratado, possuem 
fundamentalmente por atribuição o levantamento de informações, e disseminação da cultura de 
gestão de projetos nas entidades representadas, todavia manifestam dificuldades no processo de 
levantamento e repasse de informações, dificultando o processo de monitoramento e controle, 
o que apontou a necessidade de ajuste na metodologia proposta, trazendo o Gerente de Projeto 
como parte da RAE Central – conforme listas de presença de reuniões analisadas, uma vez que 
este é o responsável mais apropriado da informação e que o Escritório Setorial não apresenta 
dedicação exclusiva para execução das atividades diretamente relacionadas aos ESPs. 
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5.4 Painel de Monitoramento  

O ECP-RN dispõe de uma Plataforma de Monitoramento dos projetos estratégicos e 
itens contratualizados, que substancialmente auxilia o processo de controle dos contratos de 
gestão. O processo de customização dessa ferramenta ocorre simultâneo ao seu uso, o que 
tornou-se mais uma demanda de trabalho ao Escritório Central de Projetos. Por ser uma 
ferramenta de controle, o Painel de Monitoramento do Mapa Estratégico do RN, necessita ser 
alimentado constantemente, considerados os 189 indicadores finalísticos, 111 projetos 
estratégicos, 28 iniciativas estratégicas e 352 agendas de melhorias, totalizando 681 itens 
contratualizados.  

Manifestas as dificuldades, as oportunidades a serem exploradas dentro da perspectiva 
da plataforma de monitoramento, podem sustentar-se em dois pilares, sendo o primeiro a 
aplicabilidade do valor de uso atribuído ao painel de monitoramento, e o segundo no aporte das 
informações para fomento da tomada de decisão em níveis estratégicos.  

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O gerenciamento de projetos vem ganhando força e adeptos por todo o cenário mundial. 
Segundo Kerzner (2006), a partir na década de 1990 a percepção quanto à gestão de projetos 
vem sendo conceituada como uma necessidade e não como opção. No meio público, esse 
avanço se deve pela necessidade em gerenciar e monitorar suas atividades e projetos, como 
forma de garantir o sucesso na implantação das estratégias de governo.  

No atual cenário do ECP-RN, tem-se o aprimoramento da ferramenta de monitoramento 
- Painel de Monitoramento do Mapa Estratégico do RN, junto a ajustes na metodologia 
utilizada, buscando com isso, definir a metodologia de trabalho voltada para um melhor 
resultado no monitoramento dos projetos estratégicos, tornando possível uma maior 
previsibilidade dos desafios futuros, antes que os mesmos se tornem um problema crítico vindo 
a comprometer a execução dos projetos e atividades.  

Para que os Escritórios de Projetos obtenham um maior reconhecimento por parte dos 
gestores envolvidos, recomenda-se a priorização dos projetos a serem monitorados 
sistematizando o monitoramento mais detalhado, a partir do estudo da gestão de riscos, 
gerenciamento de problemas, entre outros, buscando garantir uma melhor qualidade da análise 
apresentada.  

Kerzner (2006) disserta que “é improvável que qualquer gerente da área apoie 
ativamente a sua implantação sem primeiro reconhecer o mesmo suporte vindo de camadas 
hierárquicas superiores. Mesmo um mínimo apoio pela gerência de área traria problemas para 
a gestão de projetos sem apoio executivo”. Posto isso, torna-se oportuno e estratégico para o 
desenvolvimento e maturidade almejada, a necessidade em ajustar e padronizar a metodologia 
utilizada, possibilitar ganhos com a utilização de melhores práticas em gestão de projetos, 
definição e adoção de um modelo de comunicação entre os atores internos e externos e realizar 
capacitação permanente da equipe, buscando com isso, o empoderamento do ECP e a geração 
de melhores resultados com o investimento realizado.  
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