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RESUMO

O presente artigo tem por objetivo propor a criação da 6ª Seção na Polícia Militar do
Estado do Rio Grande do Norte, responsável por tratar de assuntos relacionados a
projetos,  processos e  convênios  na instituição,  especificamente,  no  que tange a
projetos, visando suprir a crescente demanda institucional por um setor específico
para  tratar  dessa  temática.  A metodologia  de  pesquisa  adotada  foi  exploratória
bibliográfica,  com aplicação de questionário  através  da realização de entrevistas
com  profissionais  da  área  de  gestão  de  projetos  do  setor  público.  Incialmente,
elencou-se os diversos conceitos referentes a gestão pública, gestão estratégica e
projetos,  sua  importância  e  aplicação  no  âmbito  estadual,  tecendo  comentários
sobre  os  projetos  “Governança  Inovadora  RN  2035”  e  o  “Plano  Estratégico  de
Segurança Pública do RN – PLANESP 2017-2020”.  Em seguida,  de forma mais
específica, tratou-se dos conceitos de projeto, seu ciclo de vida, suas características,
formas de gerenciamento e estruturação de um escritório de projetos. Adiante, é
demonstrada a forma como é realizado o gerenciamento de projetos nas Polícias
Militares dos estados de São Paulo e Pará, além do cenário atual da Gestão de
Projetos existente na PMRN, com o subsequente detalhamento de uma proposta de
criação e estruturação de uma seção de projetos dentro da instituição. Por fim, foram
analisados e discutidos o teor das entrevistas com servidores públicos de carreira,
com experiência e vivência em gestão de projetos.

Palavras-chaves: Gestão de Projetos. Seção. Gestão Pública. Polícia Militar.

1 Autor. Capitão PMRN, Graduado em Direito e Pós-graduado em Direito 
Administrativo, atualmente Subcoordenador de Transportes do Gabinete Civil do 
Governo do Estado do RN.

2 Orientador. Escrivão de Polícia Civil, Bacharel em Direito e Economia, Especialista
e Mestre em Gestão Pública, atualmente lotado na Coordenadoria de Planejamento 
Institucional da SESED/RN (COPIN/SESED).

3 Coorientador. Tenente Coronel PMRN, atualmente Coordenador de Planejamento 
Institucional da SESED/RN (COPIN/SESED).



2

ABSTRACT

This article aims to propose the creation of the 6th Section in the Military Police of the
State of Rio Grande do Norte, responsible for dealing with matters related to projects,
processes and covenants in  the institution,  specifically with  regard to  projects,  in
order to meet the growing demand by a specific sector to deal with this issue. The
research methodology adopted was a bibliographical exploration, with questionnaire
application through interviews with professionals in the area of public sector project
management. Initially, the various concepts related to public management, strategic
management and projects, their importance and application at the state level, were
discussed,  commenting  on  the  projects  "Innovative  Governance"  and  the  "Public
Safety  Strategic  Plan".  Next,  the  project  concepts,  their  life  cycle,  their
characteristics, management forms and structuring of a project office were treated
more specifically. Later, it is demonstrated how project management is carried out in
the Military Police of the states of São Paulo and Pará, in addition to the current
Project  Management  scenario  in  the  PMRN,  with  the  subsequent  detailing  of  a
proposal  for  the  creation  and  structuring  of  an  section  of  projects  within  the
institution. Finally, the content of the interviews with public servants of the career, with
experience and experience in project management, were analyzed and discussed.

Keywords: Project Management. Section. Public Administration. Military Police.

INTRODUÇÃO

Diante  do  atual  cenário  econômico  desfavorável  em  que  a  nação

brasileira se encontra, onde os recursos financeiros são, cada vez mais escassos,

cabe às organizações, sejam elas públicas ou privadas, criar iniciativas inovadoras

que possam amenizar as consequências negativas ocasionadas pelas adversidades,

bem  como  buscar  estratégias  que  aperfeiçoem  a  utilização  desses  mínimos

recursos, visando a melhoria em sua gestão por meio do uso de ferramentas de

planejamento,  de  processos,  de  projetos  e  mecanismos  que  as  tornem  mais

eficientes, eficazes e efetivas.

Ao longo de 14 anos na carreira de Oficial da Polícia Militar do Estado do

Rio Grande do Norte (PMRN), passando por diversas Unidades desta corporação,

tanto da capital quanto do interior, assumindo funções de comandamento de tropa e

de  meios  materiais,  foi  possível  observar  a  forma  com  que  as  ações  eram
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executadas dentro da instituição, principalmente, no que concerne às práticas de

gestão para aquisição, aparelhamento, reforma de unidades, dentre outras. Estas

ações tinham como fim atender a demanda social através da melhoria na prestação

do serviço  de  segurança  pública  e,  ao  mesmo tempo,  dar  suporte  aos policiais

militares que atuam na área operacional e que lidam diretamente com os cidadãos,

os nossos clientes (público alvo).

No orçamento, fonte de recursos é a origem ou a procedência dos valores

que podem ser gastos com uma determinada finalidade pública. Para aplicá-los de

acordo com a lei, há uma classificação específica, denominada de Fonte 100, que

concentra  os  recursos  próprios,  livremente  empregados  pelo  Executivo,  sem

vinculação específica. A arrecadação de impostos está contemplada dentro dessa

fonte.

A dependência financeira à fonte 100 do Estado, no que tange a Polícia

Militar,  quer seja para custeio quer para investimentos da forma que vem sendo

realizada  impossibilitam  aos  comandos  executarem  seus  planejamentos.  Esta

limitação  inviabiliza  ações  planejadas  de  gestão  que  poderiam  trazer  ganhos  e

solucionar demandas da corporação.

A ausência de uma diretoria, seção ou escritório de projetos na Polícia

Militar,  responsável  pela  elaboração,  planejamento,  orientação,  execução,

monitoramento,  avaliação,  fiscalização  e  a  produção  de  estudos  relacionados  a

projetos e convênios, ao longo dos anos, atrelados a não disponibilidade de pessoal

técnico qualificado fizeram com que muitos projetos fossem realizados por terceiros,

com  pouca  ou  nenhuma  experiência  na  segurança  pública.  Isso  culminou  em

decisões  malsucedidas  que  culminaram  até  com  a  devolução  de  recursos

financeiros oriundos do Governo Federal, como por exemplo: aquisições de viaturas

inapropriadas  para  a  atividade  policial,  quantidade  insuficiente  de  munições,

armamento e coletes inadequados,  dentre outras.  Além das situações elencadas

anteriormente, pode-se citar que não priorizar esta área é um dos fatores relevantes

para a atual continuidade dos problemas supracitados. 

A PMRN  passa  por  uma  transformação  em  seu  seio  que  poderá  lhe

proporcionar ganhos enormes em termos de qualificação e eficiência. Atualmente, o

corpo de Oficiais e Praças da Policia Militar do Rio Grande do Norte está cada vez

mais qualificado, pensando a polícia e atuando de forma cada vez mais científica e

qualitativa.  A iminência  de  que  os  próximos  concursos  para  ingresso  na  PMRN
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exijam nível superior em Direito (bacharelado) para Oficiais e quaisquer curso de

graduação para Praças, possibilitará um ganho de qualificação técnica em diversas

áreas do saber, sendo significativamente maior se comparado a realidade atual que

exige, tão somente, o nível médio completo para ingresso em ambas as carreiras.

Com aproximadamente 8.100 (oito mil e cem) integrantes, a PMRN ainda

dispõe de corpo técnico qualificado que desempenha suas funções a contento e a

reboque do baixo efetivo e das crescentes demandas. Todavia, a ausência de uma

diretoria ou seção institucionalmente e exclusivamente responsável pela realização

de  projetos  revela  um diagnóstico  preocupante,  pois  ocasiona  a  sobrecarga  de

atribuição  de  funções  em  alguns  profissionais  ou  ainda  subutiliza  outros  que

poderiam  estar  produzindo  conhecimento  em  projetos  com  grau  elevado  de

qualidade.

Portanto, o artigo ora apresentado, se justifica pela atual conjuntura do

serviço  público,  em  especial,  da  segurança  pública,  e  mais  especificamente  da

Policia  Militar  do  Rio  Grande do Norte,  com crescente índice  de demandas que

necessitam de uma imediata reação da gestão, no que se refere ao planejamento de

ações para melhor tomada de decisões. (SILVA, et al., 2016a) 

Quanto aos objetivos da presente pesquisa, de forma geral, propõem-se a

estruturação da 6ª Seção do Estado Maior Geral da Polícia Militar do Estado do Rio

Grande  do  Norte  (Seção  de  Projetos,  Processos  e  Convênios),  a  partir  da

implantação da gestão de projetos na administração pública nos dias atuais e, como

objetivos  específicos  propõe-se: discorrer  sobre  o  surgimento  da  área  de

gerenciamento de projetos na PMRN e mostrar a importância e a necessidade da

estruturação  de  uma  Seção,  com  atribuições  exclusivas  na  elaboração,

planejamento, assessoramento, acompanhamento, estudos e gestão de projetos, a

exemplo das experiências de sucesso de outras Policias Militares do Brasil.

Quanto à metodologia utilizada foram levantados,  a partir  de pesquisa

bibliográfica, do tipo exploratória, artigos científicos obtidos em revistas, sites e livros

especializados  como  dados  secundários,  possibilitando  uma  análise  qualitativa

sobre a gestão de projetos nas organizações. Foram aplicados ainda, questionários

sobre  a  temática  por  meio  de  pesquisa  qualitativa  e  exploratória,  objetivando

levantar opiniões, crenças e boas práticas dos entrevistados participantes.

No  decorrer  deste  trabalho,  serão  apresentados  conceitos  e

considerações  sobre  a  Gestão  Pública,  com  o  surgimento  de  algumas  práticas
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adotadas  no  Brasil  e  a  experiência  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Norte.   Na

sequência, serão abordados o que se entende por gestão de projetos, seu ciclo de

vida, características, gerenciamento, princípios básicos e atribuições dos escritórios

ou seções, de acordo com a nomenclatura adequada para organização civil e militar.

Adiante será demonstrado um breve ensaio de gerenciamento de projetos

na PMRN, bem como as experiências de sucesso de outras polícias militares do

Brasil. Antes das considerações finais, apresentar-se-á uma proposta de criação da

6ª Seção do EMG de Projetos, Processos e Convênios da PMRN e ainda a análise e

discussão das opiniões dos entrevistados sobre o tema.

1 GESTÃO PÚBLICA

Historicamente, o mundo vem acompanhando diversas mudanças quanto

ao papel do Estado. O modelo de administração burocrática implantado na Europa

no final do século XIX, nos Estados Unidos, no início do século XX e no Brasil, em

1936 surgiu contrapondo-se ao antigo regime patrimonialista, cuja ideia era buscar

iniciativas  que  contribuíssem  para  o  desenvolvimento  e  a  modernização  da

administração pública.

Apesar  dos  diversos  avanços  apresentados  por  esse  modelo,  com  o

passar  das  décadas,  o  mesmo  se  mostrou  limitado  em  vários  aspectos,

principalmente quanto à excessiva rigidez burocrática dos processos e a falta de

flexibilização  no  gerenciamento,  onde  o  elemento  humano  não  recebe  a

consideração necessária da organização. Para superar o modelo burocrático, surge

então  a  Administração  Gerencial,  com  ênfase  na  profissionalização  do  serviço

público, onde a otimização dos processos e procedimentos, visando atender com

rapidez  e  qualidade  ganhou  importância  significativa.  Virtudes  das  empresas

privadas passaram a servir  como parâmetro para as instituições públicas de um

modo geral.

Segundo  Hood  (1998),  a  Nova  Administração  Pública  prega  conceitos

mais  modernos  de  gestão,  preocupação  com  planejamento,  produtividade  e

resultados, visando atender às demandas com eficácia. Inserida numa sociedade

informada, fiscalizadora e politizada a Administração Pública não tem outro caminho

a seguir senão a gestão por meio do planejamento, da melhoria dos processos e dos
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projetos, transparência dos atos, eficiência e celeridade nas ações, buscando o uso

devido dos recursos públicos.

Ao exercer  uma função pública  o servidor  tem o  dever  de  oferecer  à

sociedade um serviço público de qualidade, com redução de tempo e de custos (DI

GIACOMO, 2005).

A Constituição de 1988 consagrou em seu art. 37 que “a Administração

Pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito

Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade,

moralidade, publicidade e eficiência [...]” (g.n.). Este último trata da necessidade de

focalizar  num  modelo  de  gestão  flexível  e  moderna,  buscando  a  melhoria  na

prestação  dos  serviços,  com  a  qualidade  exigida  pelos  novos  padrões  de

administração,  sendo, inclusive, configurada improbidade administrativa quando o

gestor atua de forma ineficiente e negligente, conforme previsto no art. 11 da Lei nº.

8.429/92.

Para Casella (2008), administrar a coisa pública abrange duas vertentes

principais:  a  primeira,  por  meio  do  servir  e  executar  e  a  segunda,  através  dos

conceitos de gerência e gestão, caracterizando-se pela relação de subordinação e

hierarquia.  Administrar significa também planejar  e  elaborar  ações no sentido de

enfrentar  os  problemas  vividos  diariamente  pela  sociedade,  ou  seja,

elaborar políticas públicas que possam orientar as ações governamentais. Dentro da

estrutura do Estado, a gestão pública tem assumido gerenciamento mais eficaz das

obras públicas graças à utilização de práticas inovadoras de gestão de projetos

(OSÓRIO, 2005). Para Zoghbi e Martins (2009) essa inovação é desafio pertinente a

fatores diversos,  como: eleições,  sucessão de governos,  mudança da equipe de

gestores, dentre outros.

Ainda  sobre  a  área  de  planejamento  e  administração  estratégica

evidencia-se que os ambientes corporativos sofrem mudanças frequentes e, por este

motivo, as organizações devem se transformar adequando os seus processos às

suas metas e objetivos institucionais. (SILVA, et al., 2016a).

Assevera Silva, et al. (2016a) caber as corporações realizar diagnósticos

em suas estruturas organizacionais, com fito de identificar e analisar os problemas

institucionais e pontos críticos, para então,  envidar  esforços e soluções a serem

implementadas,  com metodologias científicas  corretas,  como:  análises,  diretrizes,

estratégias e controles organizacionais, e também a gestão do planejamento.

http://www.portalconscienciapolitica.com.br/ci%C3%AAncia-politica/politicas-publicas/
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No Brasil,  prega-se atualmente o uso das práticas gerenciais,  foco na

descentralização,  delegação  de  autoridade,  eficácia,  planejamento,  organização,

liderança e controle sobre o desempenho.

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte,  apesar  da atual  crise

financeira,  elaborou  e  está  desenvolvendo,  desde  2015,  o  Projeto  Governança

Inovadora RN 2035, cujo propósito é “indicar um rumo e oferecer caminhos para a

construção do futuro desejado” (MARINI, et al., 2016). Como objetivo geral, tem-se o

fortalecimento da capacidade de governo para a adoção de um novo padrão de

desenvolvimento  para  o  Estado  e,  como  objetivos específicos,  destacam-se:

elaborar um Plano Estratégico de Desenvolvimento, contendo uma visão de longo

prazo  com  objetivos  para  2035,  envolvendo  todas  as  instituições  do  Estado;

modernizar a gestão pública do Estado por meio da adoção de uma nova estrutura

organizacional  que  suporte  a  implementação  da  agenda  estratégica  definida;

modernizar  a  gestão  pública  do  Estado  por  meio  da revisão  de  processos  e

contratualizar resultados para o alcance dos objetivos estratégicos. (MARINI,  et al.

2016).
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Figura 1 – Mapa Estratégico do Projeto Governança Inovadora RN 2035.

Fonte: http://www.governancainovadora.seplan.rn.gov.br/.

Alinhado  a  referida  metodologia  e  visando  melhorar  cada  vez  mais  a

atuação das forças de segurança no Rio Grande do Norte, o Governo do Estado, por

meio da Secretaria da Segurança Pública e da Defesa Social (SESED), produziu o

Plano Estratégico da Segurança Pública do RN – PLANESP RN 2017–2020. Este,

por sua vez e num primeiro momento, definiu uma agenda estratégica e um novo

modelo  de  governança  para  a  segurança  pública.  Ambos  os  projetos  visam

implementar  as  suas  estratégias  através  da  adoção  do  modelo  de  Gestão  por

Resultados, por meio do gerenciamento de processos e de projetos, no âmbito de

todo o Sistema de Segurança Pública do RN (SILVA,  et al.,  2016b).  Pra ilustrar,

segue abaixo a metodologia utilizada no PLANESP RN 2017-2020:
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Figura 2 – Metodologia usada na concepção e para a implantação

do PLANESP RN 2017-2020.

Fonte:file:///C:/Users/costaneto/Downloads/Plano%20Estrate%CC%81gico%20Seg%20Pu%CC%81b

%20RN_PLANESP_10abr17%20(1).pdf.

2 PROJETOS

2.1 CONCEITO

Em  razão  da  competitividade,  dos  anseios  e  das  demandas  de  uma

sociedade cada vez mais  esclarecida,  que almeja  qualidade dos prestadores de

serviços,  coube  às  organizações,  empresas  e  instituições  investir  na  área  de

projetos, uma vez que ela propicia ganhos de qualidade e eficiência. A partir dos

objetivos dessa pesquisa, frise-se a grande importância dos projetos nos dias atuais

que se justifica pelas constantes diminuições nos prazos das empresas no intuito de

file:///C:/Users/costaneto/Downloads/Plano%20Estrate%CC%81gico%20Seg%20Pu%CC%81b%20RN_PLANESP_10abr17%20(1).pdf
file:///C:/Users/costaneto/Downloads/Plano%20Estrate%CC%81gico%20Seg%20Pu%CC%81b%20RN_PLANESP_10abr17%20(1).pdf
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introduzir produtos no mercado e reagir, assim, às estratégias de seus competidores

(CRAWFORD E KERZNER, 2002).

Neste sentido, define-se projeto como empreendimento único que deve

apresentar início e fim claramente definidos, conduzido por pessoas, a fim de atingir

objetivos,  respeitando  os  parâmetros  de  prazo,  custo  e  qualidade  (MENEZES,

2001).  Não se trata de uma operação de rotina,  mas um conjunto específico de

ações destinadas a atingir um objetivo específico, que pode ser bem ou serviço. Por

outro  lado,  a  equipe  de  um  projeto  pode  ser  composta  por  profissionais  que

trabalham  ou  não  no  mesmo  espaço,  bem  como  oriundas  de  diferentes

organizações e de múltiplas geografias.

Segundo  Vargas  (2009),  projeto  ainda  pode  ser  definido  como

empreendimento não repetitivo, caracterizado por uma sequência clara e lógica de

eventos, com início, meio e fim, que se destina a atingir um objetivo claro e definido,

sendo conduzido por pessoas dentro de parâmetros predefinidos de tempo, custo,

recursos  envolvidos  e  qualidade.  Também  pode  ser  conceituado  como  esforço

temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. A sua

natureza temporária indica um início e um término definidos. Por definição, cada

projeto cria um produto, serviço ou resultado exclusivo e devido a este caráter de

exclusividade  pode  haver  incertezas  quanto  aos  resultados  gerados.  (PMBOK®,

2009).

2.2 CICLO DE VIDA

 
A  cada  projeto,  percebe-se  uma  lógica  semelhante  a  ser  seguida

denominada de ciclo de vida, que, desta feita, consiste em fases sequenciais e às

vezes que se  sobrepõem,  de acordo com as necessidades de gerenciamento  e

controle das organizações envolvidas, com relevância também para a sua natureza

e  área  de  aplicação.  O  ciclo  pode  ser  moldado  de  acordo  com  aspectos  da

organização  e  oferece  uma  estrutura  básica  para  o  gerenciamento  do  projeto

(PMBOK  ®,  2009,  p.  21).  Assim,  deve  ser  composto  necessariamente  pelas

seguintes fases: 

a. Iniciação:  estimulada  pela  demanda  ou  pela  necessidade  de  entidade

externa. Nesta fase é identificada a necessidade, a oportunidade e a maneira
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de supri-las. Também é nela que a alta administração autoriza que o projeto

dê prosseguimento para a fase seguinte, após a análise de sua viabilidade,

por  meio  de  um termo de  abertura.  Item que  compõe esta  fase é  o  não

escopo, ou seja, tudo o que não será abordado no projeto.

b. Planejamento: planejar é um processo que visa o alcance de uma situação

desejada  de  maneira  mais  efetiva,  eficiente  e  eficaz.  Aplicando-se  esta

definição,  nesta  fase  é  estabelecido  o  escopo  do  projeto.  Constroem-se,

então,  dois  planejamentos,  sendo  um  preliminar  e  outro  detalhado.  No

primeiro, devem constar os custos, prazos, recursos e como obtê-los e os

comprometimentos necessários. No detalhado, são inseridas informações de

como os recursos serão utilizados, os requisitos, o controle e a seleção da

equipe do projeto.

c. Execução:  “consiste  em  por  em  ação  todas  as  tarefas  planejadas,  nas

condições de qualidade, custos, prazos e de forma a alcançar os objetivos

das partes interessadas” (VALERIANO, 2001, p. 126/127). “Os resultados da

execução devem ser documentados e fazem parte  fundamental  da gestão

das comunicações” (VALERIANO, 2001, p. 126/127).

d. Controle:  são analisadas, monitoradas e controladas as ações do projeto.

Aqui, sugerem-se os ajustes no planejamento inicial, mantendo-se o escopo o

mais próximo possível do acordado na fase de iniciação. Esta fase se inicia

no planejamento, segue pari passu com a execução e é concluída na fase de

encerramento.

e. Encerramento:  “atingido  o  objetivo,  o  projeto  deve  ser  encerrado”

(VALERIANO, 2001, p. 126/127). A aceitação do produto é peça fundamental

nesta  fase,  assim  como  a  “conclusão  do  contrato,  o  encerramento

administrativo, devolução dos materiais, espaços etc.” (VALERIANO, 2001, p.

126/127).  Faz-se,  também,  antes  da  dispensa  da  equipe,  “uma  avaliação

geral  e  levantamento  das  ‘lições  aprendidas’”  (VALERIANO,  2001,  p.

126/127).
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Figura 3 – Ciclo de vida de um projeto.

Fonte: PMBOK®, 2009.

Ao longo de seu ciclo  de vida,  os projetos apresentam quantidade de

pessoal  e  custos,  os  quais  podem  variar  de  acordo  com  a  fase  em  que  se

encontram. Inicialmente, tendem a ser baixos, apresentam pico durante a execução

e diminuem no encerramento das atividades.

2.3 CARACTERÍSTICAS

É importante saber que atividades rotineiras do dia a dia são na verdade

processos, não se tratando de projetos. Muitas empresas e gerentes desconhecem

a diferenciação e imaginam se tratar  da  mesma coisa,  o  que pode prejudicar  o

alcance dos objetivos finais da organização. Todo projeto começa com uma ideia e

passa  por  diferentes  fases  (processos)  antes  de  se  concretizar  como  produto.

Heldman (2009) enfatiza que os processos são “operações contínuas e repetitivas

que envolvem um trabalho contínuo e sem data de término.” Enquanto os projetos

possuem a temporariedade e a individualidade como suas principais características

(VARGAS,  2009).   Por  estas  razões,  devem  ser  corretamente  planejados,

executados,  controlados,  encerrados  e  verificados  na  sua  efetividade.  Assim,  os

projetos  devem possuir  objetivos  claros,  mensuração de resultados e  datas  que

atendam aos requisitos negociados entre as partes interessadas.
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2.4 GERENCIAMENTO

Os vários conceitos que regem o gerenciamento de projetos já têm mais

de  meio  século,  com  origens  nos  esforços  de  desenvolvimento  de  tecnologias

militares da II Guerra Mundial (CRAWFORD; KERZNER, 2002). No ano de 1960,

surgiu  nos  Estados  Unidos  o  primeiro  conceito  de  gerenciamento  de  projetos,

visando formalizá-lo como ciência e demonstrar às organizações os benefícios da

execução do trabalho sistematizado e reunido em torno dos projetos para comunicar

e integrar o trabalho (PMI, 2004) (TUMAN, 1983). Em 1969, Jim Snyder, profissional

de  gestão  de  projetos,  fundou  o  Project  Management  Institute (PMI)4 visando

promover o gerenciamento de projetos e suas práticas. O PMI define que “projeto é

um  empreendimento  temporário  realizado  de  forma  progressiva  para  criar  um

produto, serviço ou resultado único” (PMI, 2004).

Segundo  Trentim  (2011)  o  gerenciamento  de  projetos  é  aplicável  a

diversas  áreas  de  conhecimento.  A  utilização  adequada  dessa  metodologia

possibilita a obtenção de êxito no alcance das metas decorrentes do planejamento

estratégico  de  uma  instituição  e  na  criação  de  banco  de  dados  de  inteligência,

formando  repositório  de  boas  práticas  relativas  ao  desenvolvimento  de  projetos.

Gerenciar  projetos  abrange  uma  série  de  ferramentas  e  técnicas,  utilizadas  por

pessoas  para  descrever,  organizar  e  monitorar  o  andamento  das  atividades  do

projeto. 

Os  gerentes  de projetos  são os  “responsáveis  pela  administração dos

processos envolvidos e pela aplicação das ferramentas necessárias ao cumprimento

das  atividades”  (MAXIMIANO,  2002,  p.  40).  Através  de  diversas  técnicas  e

ferramentas,  eles  convertem  atividades  inicialmente  complexas  em  tarefas  e

subtarefas, mais fáceis de serem documentadas, monitoradas e controladas.  Além

disso, um bom gerente de projetos busca sempre melhorar  suas habilidades e as da

equipe, por meio da análise do aprendizado obtido na conclusão do projeto. O bom

gerente de projetos age como integrador dos processos e das pessoas.

4 O Project Management Institute (PMI) é uma organização sem fins lucrativos que 
tem o objetivo de disseminar as melhores práticas de gerenciamento de projetos em 
todo o mundo. Essa entidade fomenta o debate sobre o tema por meio de 
publicações, eventos e reuniões.
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Segundo  Vargas  (2009),  o  bom  gerenciamento  de  projetos  pode

proporcionar inúmeras vantagens, para as instituições as principais são: 

 Evita surpresas durante a execução dos trabalhos; 

 Permite desenvolver diferenciais competitivos e novas técnicas; 

 Antecipa as situações desfavoráveis; 

 Adapta os trabalhos conforme o mercado e o consumidor; 

 Torna ágeis as decisões; 

 Aumenta o controle dos orçamentos;

 Aprimora a alocação dos recursos; 

 Documenta e facilita as estimativas para projetos futuros.

Os projetos e o mundo globalizado geram a necessidade de resultados

mais rápidos, com maior qualidade e menor custo (PMI, 2004) (TUMAN, 1983). O

aumento da competitividade e as tecnologias disponíveis na atualidade deram um

grande salto  de qualidade no desenvolvimento de projetos e um exemplo dessa

evolução são os diversos softwares de gerenciamento de projetos desenvolvidos,

visando auxiliar o gerente de projetos nas tomadas de decisões e avaliações em

busca  do  melhor  resultado.  São  exemplos  de  softwares  de  gerenciamento  de

projetos: Trello, Microsoft Project, Asana, BaseCamp, dentre outros.

Figura 4 – Interfaces do Software Microsoft Project
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Fonte: https://products.office.com/pt-br/project/project-and-portfolio-management-software?

tab=tabs-1, 2017.

No que tange a administração pública, o maior desafio no gerenciamento

de projetos refere-se à gestão dos recursos humanos, principalmente, no diálogo

eficaz  sobre  os  objetivos,  métodos  e  técnicas  para  se  alcançar  os  resultados

almejados,  visto  que,  nas  organizações  públicas,  a  comunicação  é  mais  difícil,

sendo realizada, na maioria das vezes, de forma incompleta e distorcida. Somados a

isso, pela sociedade, é percebido um preconceito ao funcionário do setor público,

avaliado como ineficiente pela sua origem (VALLE, et al., 2007).

No setor público a realidade se assemelha, diante das necessidades dos

cidadãos/clientes em relação aos serviços oferecidos ou produtos disponibilizados,

uma vez que a informação e o grau de conhecimento proporcionam aos indivíduos a

convicção de que o pagamento de impostos ou taxas é mais do que suficiente para

a prestação de serviços públicos de qualidade, como retorno.

Por  fim,  o  uso  repetitivo  do  conjunto  de  práticas  citadas  define  a

metodologia da organização para o gerenciamento de projetos. Sendo assim, na

busca para atingir a excelência em gerenciamento de projetos, ou sua maturidade,

se  faz  necessário  um processo repetitivo que possa ser  usado em todo e cada

projeto (KERZNER, 2001).

A  Gestão  de  Projetos  para  ser  aplicada  com  eficácia  exige  das

organizações  o  comprometimento  e  investimento.  Portanto,  as  organizações,

https://products.office.com/pt-br/project/project-and-portfolio-
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especialmente as públicas, devem encarar essa metodologia de trabalho como um

diferencial estratégico e uma necessidade crescente, diante de uma maior busca por

eficiência, tanto na prestação de serviços como no uso do dinheiro público.

2.5 PRINCÍPIOS BÁSICOS DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS (EP)

Um  Escritório  de  Projetos  (EP)  é  uma  unidade  organizacional  que

centraliza e coordena o gerenciamento dos projetos sob seu domínio, tendo como

função primordial o assessoramento e monitoramento da elaboração, execução e

controle de todos os projetos estratégicos da instituição, uma vez que estes são

instrumentos para o alcance dos objetivos e metas institucionais. 

Conforme  definido  no  guia  Project  Management  Body  of  Knowledge

(PMBOK)5, o EP é um corpo ou entidade organizacional à qual são atribuídas várias

responsabilidades relacionadas ao gerenciamento centralizado e coordenado dos

projetos. Sua principal função é dar suporte ao gerente de projetos nos diversos

enfoques.

Para suprir as demandas por uma melhor estruturação para a equipe de

projetos e seu desenvolvimento, estes devem ser planejados e implantados em um

Escritório  de  Gerenciamento  de  Projetos  ou  Project  Management  Office (PMO)6,

como  é  referenciado  na  literatura  especializada,  que  trata  da  estrutura  que  as

organizações podem implantar para incrementar sua capacidade de gerenciamento

de projetos (BLOCK; FRAME, 1998).

O  PMO  é  “uma  unidade  organizacional  que  centraliza  e  coordena  o

gerenciamento de projetos” (PMI, 2004, p. 17), e essa estrutura auxilia os gerentes

de projetos e suas equipes na implantação de princípios, práticas, ferramentas e

técnicas do gerenciamento de projetos (DAI, 2001 apud CARVALHO, 2005).

5 O guia Project Management Body of Knowledge (PMBOK) é um conjunto de 
práticas na gestão de projetos organizado pelo Instituto PMI e é considerado a base 
do conhecimento acerca dessa metodologia pelos profissionais da área.

6 Um escritório de projetos (Project Management Office – PMO) é uma fração da 
estrutura organizacional guardiã da metodologia de gerenciamento de projetos 
voltados aos interesses institucionais. As responsabilidades de um PMO podem 
variar desde fornecer funções de suporte à gestão até ser responsável pelo 
gerenciamento direto de um projeto.

https://pt.wikipedia.org/wiki/PMI
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gest%C3%A3o_de_projetos
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A atuação  do  EP  está  vinculada  a  alguns  princípios  básicos  que  o

norteiam  e  direcionam,  dentre  eles,  o  uso  de  metodologia,  com  objetivo  de

estabelecer e padronizar o gerenciamento de projetos na empresa (CASTRO, 2014).

Outro  princípio  do  EP é  a  satisfação  do  cliente  e  demais  envolvidos

(stakeholders7),  tendo  suas  necessidades  identificadas  e  supridas  pelos  projetos

desenvolvidos. (CASTRO, 2014).

2.6 ATRIBUIÇÕES DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS (EP)

Segundo  Castro  (2014),  o  Escritório  de  Projetos  possui  uma série  de

funções, entre elas:

 Assessoria na Administração dos Projetos;

 Assessoria aos Líderes de Projetos;

 Padronização;

 Treinamento;

 Gestão da Qualidade do Projeto;

 Assessoria no relacionamento entre projetos;

 Estabelecimento das Melhores Práticas;

 Comunicação;

 Gestão da Configuração;

 Gestão de Mudança;

O EP realiza avaliações periódicas, caso haja necessidade de ajustes,

prescreve orientações para aperfeiçoar o projeto e realiza as modificações. Pode,

ainda, sugerir ou auxiliar na indicação da equipe, verificar quem deve fazer o quê,

7 Em inglês stake significa interesse, participação, risco. Holder significa aquele que possui. Assim, 
stakeholder também significa parte interessada ou interveniente. É uma palavra em inglês muito 
utilizada nas áreas de comunicação, administração e tecnologia da informação cujo objetivo é 
designar as pessoas e grupos mais importantes para um planejamento estratégico ou plano de 
negócios, ou seja, as partes interessadas.
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objetivando  subsidiar  o  início  do  projeto.  Considerando  o  caráter  temporário

(começo, meio e fim) e exclusivo (gera um resultado diferenciado) de um projeto,

podendo variar  de poucas semanas a anos.  O EP também possui  atribuição de

analisar se o objetivo constitui-se em projeto ou operação. Caso seja constatado que

se trata de operação, ou seja, de uma atividade contínua e repetitiva, encerra-se

automaticamente o processo. (FREIRE, 2011).

3 UM BREVE ENSAIO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS NA PMRN

Segundo levantamento bibliográfico, no ano de 2012, com a proximidade

dos jogos da Copa do Mundo de Futebol a serem realizados na cidade do Natal/RN,

em 2014, bem como iminente possibilidade de receber aporte financeiro advindo dos

cofres públicos federais, a Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, através

da Portaria nº 184/2012-GCG, de 03 de agosto de 2012, deu o primeiro passo na

área de projetos e instituiu a Comissão de Projetos e Convênios (CPC), subordinada

diretamente  ao  Comandante  Geral,  que  detinha  diversas  atribuições,  conforme

transcrição da publicação do Boletim Geral da PMRN de n° 147, datado de 06 de

agosto de 2012, abaixo:

DESIGNAÇÃO  DE  COMISSÃO  PORTARIA N.º  184/12-GCG  DE  03  DE
AGOSTO DE 2012. O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 3º, do Decreto nº 7.668, de 03 de agosto de 1979, combinado
com a Lei Complementar n.º 090/91, e , Considerando o advento da Copa
de 2014 a ser realizada nesta capital, a qual se transformará em vitrine para
o  mundo.  Considerando  a  grande  perspectiva  de  repasses  de  recursos
oriundos da União nos âmbitos de se avizinham motivados também pelos
grandes  eventos  que  adiante  surgirão.  Considerando  a  perspectiva  de
celebração de convênios nacionais e internacionais, fato já observado em
outras  corporações  coirmãs.  Considerando  finalmente  a  necessidade  de
assessorar o Comando Geral da PMRN no tocante a sugestão, elaboração
e avaliação de projetos com fins a celebração de convênios que visem a
transferência  voluntária  de recursos da União,  Estados e Municípios e o
aperfeiçoamento dos recursos humanos e materiais da PMRN. BG Nº. 147
de 06 de Agosto de 2012.
RESOLVE: 
Art. 1 – Criar no âmbito da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte
a  Comissão  de  Projetos  e  Convênios  subordinada  diretamente  ao
Comandante Geral e com as seguintes competências:
I – Assessorar o Comandante Geral no tocante a sugerir, elaborar, orientar e
avaliar os projetos com fins a celebração de convênios diversos que visem o
aperfeiçoamento  dos  recursos  materiais,  humanos  e  institucionais  da
PMRN;
II  –  Orientar,  acompanhar,  fiscalizar  todas  as  fases  de  execução  dos
convênios;
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III  -  Assessorar  o  Comandante  Geral  na  concepção  e  implantação  das
políticas  relacionadas  aos  convênios,  de  acordo  com  as  diretrizes  e
princípios do Ministério da Justiça/SENASP;
IV  –  Propor,  emitir  parecer  e  informações  subsidiárias  aos  projetos  e
convênios da PMRN de modo a que guarde consonância com as definições
da Política Nacional e Estadual de Segurança Pública;
V – Atender as consultas na área da sua competência, mediante parecer
técnico de carácter informativo, nos assuntos que lhe forem encaminhados
ou submetidos a análise pelo Comandante Geral da PMRN;
VI – Exercer outras atividades correlatas junto a Diretoria de Finanças e a
Diretoria de Ensino, que lhes tenham sido atribuídas pelo Comando Geral
da PMRN;
[...] 

Da análise  inicial  desta portaria,  verifica-se o acúmulo de funções por

parte dos integrantes, os quais passaram a exercer novas atribuições na CPC que

fora instituída, todavia, sem prejuízo das funções já exercidas em outros setores da

PMRN, conforme se pode extrair das atribuições a seguir:

[...]
VII  –  Realizar  estudos  sobre  as  linhas  de  projetos  e  convênios
desenvolvidos pela Polícia Militar, sua compatibilidade e sua racionalidade
administrativa financeira.
Art. 2 – A comissão de projetos e convênios é composta de 07 servidores
oriundos da Diretoria de Finanças e da Diretoria de Ensino cuja área de
formação e experiência profissional tenha correlação com a competência da
comissão.
Art.  3  –  Na  composição  da  comissão  de  Projetos  e  Convênios,  deverá
possuir no mínimo 2/3 (dois terços) de seus componentes da própria Polícia
Militar,  que  desempenharão  suas  funções  cumulativamente  com as  que
exercem em suas repartições de origem, de livre escolha e nomeação do
Comandante Geral da Polícia Militar.
Art. 4 – A presidência da comissão de Projetos e Convênios será exercida
pelo Diretor de Finanças ou pelo Diretor de Ensino, conforme escolha do
Comandante Geral da Polícia Militar.
Art. 5 – A comissão de Projetos e Convênios será exercido por servidores
sem provimento de caráter comissionado, gratificação pela participação em
órgão de deliberação coletiva, de função e chefia, ficando sua investidura
restrita a profissionais de nível superior.
Art. 6 – [...]
Art. 7 – Fica sobre a responsabilidade do presidente da comissão definir o
horário  dos  expedientes  extras  para  seu  funcionamento  cumprindo  o
expediente normal da PMRN;
[...]

Em razão da natureza da atividade, com efetivo aquém do necessário, a

despeito  das  dificuldades  financeiras  e  de  meios  materiais  vivenciados  pelos

integrantes  da  Polícia  Militar  do  RN  no  exercício  de  suas  funções,  as  ações

desempenhadas pela (CPC), nestes moldes, com reuniões previstas para ocorrerem

em  horários  extras  ao  expediente  já  cumprido  por  seus  integrantes,  serão
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permeadas de dificuldades para atingir os objetivos propostos ou não produzirá os

projetos de forma satisfatória.

Após a realização dos jogos da Copa do Mundo, a comissão instituída

não mais se reuniu. Muito embora a norma instituidora não tenha definido o caráter

de permanência ou de transitoriedade da CPC, na prática, o que se comprovou foi

que apenas a formação de uma comissão não garante a solidez necessária para

que a PMRN implemente, dentro de sua estrutura administrativa, uma cultura que

trate permanentemente de projetos. A acumulação de funções é um fator bastante

nocivo para o pleno desenvolvimento das atribuições dos profissionais envolvidos, já

que as atividades rotineiras já consomem demasiado tempo e esforço, tendo como

consequência inevitável relegar, a segundo plano, as atribuições da comissão ou

mesmo as atividades imprescindíveis nessa área de projetos.

4  BOAS  PRÁTICAS  NA GESTÃO  DE  PROJETOS  EM  ALGUMAS  POLÍCIAS

MILITARES DO BRASIL

4.1 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO (PMESP)

 

Segundo Ignacio (2016), nos Anais do V SINGEP-São Paulo-SP (2016), o

Sistema de Gestão da Polícia Militar do Estado de São Paulo (GESPOL®) tem por

premissa o pensamento sistêmico, descrevendo os processos que estão envolvidos

em suas ações gerenciais, concomitantemente, com os princípios que norteiam a

base de seu suporte doutrinário: Polícia Comunitária, Direitos Humanos e Gestão

pela Qualidade. (PMESP, 2010).  No gerenciamento de projetos, a PMESP foca na

informação  e  na  comunicação  administrativa.  Como  grande  desafio  está  o

convencimento  dos  policiais  militares  no  tocante  à  importância  da  metodologia

proposta. Em vista disso, os coordenadores, gerentes e membros de equipes devem

ser os maiores responsáveis pela divulgação e promoção da gestão de projetos

(IGNACIO, 2016).

No intervalo de seis anos da criação do Escritório de Projetos, verificou-se

a importância dos investimentos realizados pela PMESP nesta área, que já realizava

o V Simpósio Internacional de Gestão de Projetos, Inovação e Sustentabilidade.
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No ano de 2010, a PMESP estabeleceu o Escritório de Gerenciamento de

Projetos (EGP/PM) como ferramenta de apoio, com ênfase no acompanhamento do

escopo,  do  tempo  e  dos  custos  envolvidos.  (IGNACIO,  2016).  Com  isso,  as

instituições que apresentam melhores resultados na entrega do seu produto final e

satisfação  dos  seus  clientes  investiram,  necessariamente,  em  qualificação,

planejamento e projetos.  

Implementar a estratégia de segurança pública por parte da Polícia Militar

exigiu o desdobramento de projetos, devido as suas inúmeras vantagens, dentre

elas, à disponibilização de novos serviços, como por exemplo: boletim de ocorrência

nos quartéis e SMS Emergência (IGNACIO, 2016). Foi enfatizado que mesmo diante

dos esforços e preocupação, a PMESP precisava aprimorar o gerenciamento das

comunicações e das partes interessadas, para que ambas possam contribuir para o

sucesso  dos  projetos  institucionais,  buscando  aperfeiçoar  a  metodologia  de

gerenciamento de projetos da Polícia Militar, e ainda realizar, anualmente, encontros

técnicos, como os Seminários Internacionais de Gerenciamento de Projetos do PMI,

a fim de disseminar boas práticas de gerenciamento de projetos e de comunicação

organizacional, adotadas por ela e outros órgãos públicos. 

4.2 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ (PMPA)

Segundo informações extraídas do Plano Estratégico da Policia Militar do

Estado do Pará 2015-2025 (PMPA, 2015), na sua estrutura organizacional e ligada

diretamente ao Estado Maior da Instituição está a 6ª Seção (EMG)8 – (PM/6), a qual

esta  organizada  e  é  responsável  pelo  Planejamento  Orçamentário  Institucional,

Projetos e Captação de Recursos e Planejamento Estratégico, nos termos do inciso

VI, do § 2º, do art. 9º, da Lei de Organização Básica da PMPA, de 2014, a seguir:

Art. 9º. [...]
Parágrafo 2º. [...]
VI – 6ª Seção (PM/6):
Planejamento e Orçamento:
a) Subseção de Planejamento Orçamentário Institucional;
b) Subseção de Projetos e Captação de Recursos;

8 O Estado Maior é um órgão composto por oficiais e outros profissionais – de 
informação, estudo, concepção e planejamento para apoio à decisão de um 
comandante militar. O objetivo principal de um estado maior militar é providenciar um
fluxo de informação entre o comandante de uma unidade e as suas subunidades.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Oficial
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c) Subseção de Planejamento Estratégico.

Assim,  à  PM/6  cabe  estruturar  políticas  orçamentárias  através  da

elaboração de diretrizes, acompanhamento e avaliação da execução orçamentária

da PMPA e do Estado do Pará. Nessa linha, cabe ainda à PM/6 apresentar projetos

de captação de recursos extra orçamentários, complementando, assim, o orçamento

da  PMPA,  bem  como  estabelecer  a  metodologia  de  projetos  a  ser  utilizada  na

corporação, através da elaboração das diretrizes de gerenciamento de projetos.
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Figura 5 – Organograma da PMPA

Fonte: Adaptado pelo autor a partir do original do site oficial da PMPA, http://www.pm.pa.gov.br/.

5 REALIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS NA PMRN NOS DIAS DE

HOJE

Somente em 2017, após cinco anos da criação da primeira Comissão de

Projetos e Convênios, a Polícia Militar do RN volta a tratar sobre a temática, através

da Resolução Administrativa nº 004/2017 – GCG/PMRN, de 08 de março de 2017,

publicada  no  Boletim  Geral  da  PMRN  de  nº  045,  de  09  de  março  de  2017,

atualizando a Portaria  nº  021/2000 – GCG, publicada em 19 de junho de 2000.

Destaque-se dessa resolução, o  caput  do art. 11 e seu inciso VIII que trazem uma

nova  nomenclatura  para  a  antiga  comissão,  qual  seja:  Comissão  de  Projetos,

Processos  e  Convênios  (CPPC),  e  a  atribuição  de  Escritório  de  Projetos  e

Processos, no âmbito do Projeto Governança Inovadora, respectivamente, in verbis:

Art.11.  São  competências  da  Comissão  de  Projetos,  Processos  e
Convênios (CPPC):
[...] 
VIII  – execer as atribuições de Escritório de Projetos e Processos
(EPP) no âmbito do Projeto Governança Inovadora. (PMRN, 2017b)
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Avanços conceituais e alinhados a Gestão de Projetos, executada nas

corporações  que  já  a  praticam,  somada  a  qualificação  técnico-profissional,  são

verificados nesta recente atualização da CPPC, no âmbito da Polícia Militar do RN,

numa amostra de engajamento e maior preocupação por parte do comando (nível

estratégico), pela necessidade e importância que a área de projetos representa às

instituições  havidas  por  crescimento,  eficiência  e  qualidade  no  serviço  prestado.

Além disso, iniciativas individuais por parte de alguns Oficiais PMRN são conhecidas

dentro  da  instituição,  os  quais,  em sua  maioria  e  de  forma  voluntária  estudam,

planejam,  pensam e  elaboram projetos  capazes  de  captar  recursos  que  tragam

ganhos qualitativos,  voltados,  em especial,  às unidades que compõem a PMRN.

Todavia,  ainda  não  se  percebe  tais  avanços,  uma  vez  que  os  integrantes  da

Comissão continuam acumulando funções, não dispondo de tempo, meios materiais

e humanos suficientes para produzir projetos que venham agregar valor à instituição.

6  PROPOSTA DE CRIAÇÃO DA 6ª  SEÇÃO DO EMG PMRN DE PROJETOS,
PROCESSOS E CONVENIOS 

Diante  do  cenário  atual  de  escassez  de  recursos,  da  importância

estratégica  e  da  necessidade  premente  de  atenção  e  reforço  nas  áreas  de

planejamento, de processos e de projetos na Polícia Militar do Rio Grande do Norte,

propõe-se esta Seção, subordinada diretamente ao Estado Maior Geral (EMG) da

Corporação,  tornando-se parte integrante da estrutura organizacional  e composta

por  um  corpo  técnico  especializado  e  essencial  ao  planejamento,  execução,

monitoramento  e  avaliação  das  demandas  institucionais,  proporcionando  maior

suporte às decisões a serem tomadas pelo nível estratégico da Instituição. Deve,

ainda, funcionar como disseminador de boas práticas aos outros setores da PMRN,

relacionadas à cultura de Planejamento Estratégico, de Gestão por Processos e de

Projetos, além de incentivar o aprimoramento e qualificação constante, sobretudo,

dos profissionais envolvidos nestas áreas de atuação.

A partir da análise da Proposta de Lei de Organização Básica da PMRN e

seu organograma apresentado na Figura 7, nos termos do § 2º, do art. 12 da versão

PMRN, de 06 de março de 2017, constata-se a preocupação da atual gestão em ter

na organização uma estrutura responsável pela Gestão de Projetos: 
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Art. 12 [...]
[...]
§ 2º - O Estado-Maior Geral é assim constituído:
a)  1ª  Seção  (PM/1):  assuntos  relativos  à  legislação  e  projetos
estratégicos na área de recursos humanos;
b) 2ª Seção (PM/2): assuntos relativos à inteligência estratégica;
c) 3ª Seção (PM/3): assuntos relativos à prestação de serviços de
prevenção  e  repressão,  elaboração  de  diretrizes  e  conceitos  de
ações e operações de preservação da ordem pública,  instrução e
cerimonial militar;
d)  4ª  Seção  (PM/4):  assuntos  relativos  ao  patrimônio  e  ao
planejamento administrativo;
e)  5ª  Seção  (PM/5):  assuntos  relativos  à  comunicação  social  e
relações públicas;
f) 6ª Seção (PM/6): assuntos relativos à gestão orçamentária; e
g)  7ª  Seção  (PM/7):  assuntos  relativos  planejamento  e  gestão
estratégica. 
[...] (RIO GRANDE DO NORTE, 2017).

Norteada  pelos  mais  modernos  mecanismos  de  gestão,  que  permita

ações a  partir  de  um planejamento,  passando pelas  melhorias  dos  processos e

sendo concretizadas pelos projetos alijados com a visão e os valores institucionais,

esta proposta de criação da 6ª. Seção do EMG de Projetos, Processos e Convênios

da  PMRN  visa  preencher  uma  lacuna  de  anos,  ao  passo  que,  por  um  lado,

possibilita  ganhos  qualitativos  na  prestação  dos  serviços,  traz  maior  eficiência,

eficácia  e  efetividade  à  atividade  desempenhada,  por  outro,  propicia  uma maior

captação de outros recursos (ganhos quantitativos).

Desse modo e  por  está  fundamentado num contexto  de planejamento

estratégico, para o sucesso do presente projeto é necessária à adoção de medidas a

partir de algumas premissas fundamentais que requerem um trabalho simultâneo e

integrado, nas áreas de Planejamento, Processos e Projetos Institucionais,  como

ilustrado na figura abaixo:
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Figura 6 – Tríade da Gestão Pública

Fonte: Projeto de Reformulação do SPC PCRN, 2016.

A partir  dessa propositura, espera-se que a 6ª.  Seção do EMG PMRN

contribua  de  forma  plena  e  efetiva,  visando  à  eficiência  das  ações  e  o

desenvolvimento institucional, buscando elaborar trabalhos com maior qualidade e

proporcionando à gestão alternativas para a melhor tomada de decisão. 

Espera-se, ainda: 

 ampliar  a  capacidade  de  atendimento  e  de  execução  do

planejamento estratégico institucional;
 agilidade  e  celeridade  no  atendimento  das  demandas  e  na

finalização dos produtos; 
 padronização e maximização dos processos organizacionais (Silva,

et al., 2016a);
 Economicidade  dos  recursos  públicos  com  ampliação  do

resultados.

Figura 7 – Proposta de Novo Organograma para a PMRN
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Fonte: Recorto pelo autor a partir da Proposta LOB PMRN, Março 2017.

A partir  da compreensão e da aplicabilidade dos conceitos, indica-se a

estrutura de trabalho para Seção de Projetos e Convênios da PMRN, subordinada

ao  Exmo.  Sr.  Chefe  do  Estado  Maior  Geral,  dada  a  condição  estratégica  e  as

decisões rápidas que irão proporcionar uma dinâmica na execução das demandas

para o avanço institucional, conforme organograma, a seguir:

Figura 8 – Proposta de Organograma da 6ª Seção do EMG de
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Projetos, Processos e Convênios da PMRN

Fonte: Elaborado pelo autor

Destarte,  propõe-se  dentro  da  estrutura  organizacional  da  6ª.  Seção

(PM/6)  as  Subseções  de  Projetos  e  Processos  e  a  subseção  de  Convênios.  A

primeira,  com  a  missão  de  dar  o  suporte  técnico à  elaboração,  execução,

monitoramento  e  avaliação  dos  projetos  e  processos  capazes  de  viabilizar  o

desenvolvimento organizacional, além dos estudos e assessoramento necessários

ao aperfeiçoamento constante e, a segunda, ficando responsável pela execução dos

recursos alocados para os projetos e convênios celebrados.

7 ANÁLISE E DISCUSSÃO DAS ENTREVISTAS  

Na busca do equilíbrio entre o arcabouço teórico e o aprendizado oriundo

da prática por quem atua e vivencia diariamente a gestão pública, nas áreas de

planejamento,  processos  e  projetos,  dando  ênfase  a  realidade  local,  além  de

reforçar e subsidiar o referencial  teórico na presente pesquisa. Para tanto, foram

aplicadas 06 (seis) entrevistas do tipo qualitativas, com perguntas abertas sobre o

tema.  Os entrevistados foram escolhidos por desempenharem, atualmente, funções

diretamente ligadas a gestão de projetos em instituições públicas estaduais, bem

como pela qualificação técnico-profissional que detêm.
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Objetivando preservar e não comprometer o exercício de suas funções,

evitando  constrangimentos,  interpretações  distorcidas  ou  malversações,  os

participantes, por se tratarem de funcionários públicos em plena atividade, serão

referenciados  pela  sequencia  de  letras  do  alfabeto,  de  “A”  a  “F”,  constando  as

entrevistas completas nos apêndices. 

As  respostas  serão  transcritas  a  seguir,  com  adaptações,  sendo

analisadas e discutidas umas às outras, em blocos de acordo com a temática das

questões,  por  grau  de  relevância,  com base  nos  questionários  aplicados,  como

iniciado a seguir.

Quando foram questionados sobre o que vem a ser projetos dentro do

gerenciamento de uma instituição,  os entrevistados se posicionaram da seguinte

maneira:

Para  o  entrevistado  “A”,  os  projetos  são  elementos  essenciais  para  o

atingimento dos fins a que se destinam uma instituição. Tendo em vista que são

dimensionados a partir de demandas ou oportunidades, fatores estes que dão forma

ao  projeto.  “Os  projetos  são  como  propulsores  que  direcionam  e  apoiam  o

gerenciamento de uma instituição”. Enquanto que o entrevistado “B” assevera que

os  projetos representam o conjunto de objetivos, metas e iniciativas, organizados

sob uma lógica  sistêmica,  que materializam o caminho a  ser  percorrido  por  um

determinado ente, público ou não, capaz de conduzi-lo de um ponto “a” a um ponto

“b””. O participante “E”, por sua vez, sintetizou afirmando que projeto é o meio para

se  concretizar,  de  forma  racional  e  técnica,  aquilo  que  é  planejado  para  o

desenvolvimento da instituição. Já, o “F” aborda o caráter temporal do projeto, em

detrimento ao programa que não tem esta característica, portanto, são duas coisas

distintas.

As afirmações e posicionamentos acima elencados corroboram com as

discussões e conceitos elencados, reforçando o que fora abordado anteriormente:

projeto é meio relevante para se concretizarem os passos em direção aos avanços

que uma instituição necessita. 

Noutro  quesito,  foi  solicitado  que  discorressem  sobre  as  principais

dificuldades  encontradas  para  se  fazer  gestão  de  projetos  no  setor  público.

Conforme relatos abaixo:

O  entrevistado  “B”  expôs  que  a  Gestão  por  Projetos  e  Gestão  por

Processos são dois modelos que se complementam, apesar de não se confundirem.
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A Gestão por Projetos, necessariamente, implica em medir, dentre outras coisas, a

eficiência e eficácia dos objetivos, metas e iniciativas propostos, gerando impacto

direto nas atividades desempenhadas pelos servidores públicos. O entrevistado “A”

comunga com os argumentos apresentados na presente pesquisa de que a maior

dificuldade,  no âmbito  das corporações,  principalmente militares,  é  convencer  os

gestores da importância da metodologia e dos ganhos que advirão desses novos

conceitos, enquanto que o participante ”C”, entende como maior dificuldade de se

fazer  gerenciamento  de  projetos  é  vinculá-lo  à  gestão  de  processos  e  ao

planejamento estratégico de uma instituição. A ausência do pensamento estratégico,

por  parte  da  alta  gestão  das  organizações  públicas,  é  a  principal  dificuldade

levantada pelo entrevistado “E” para a concretização da gestão de projetos.

E,  por  fim,  quando perquiridos sobre qual  a  mensagem que deixariam

para as instituições que ainda não investem ou priorizam a gestão de projetos, os

entrevistados,  em sua  maioria,  entendem ser  essencial  para  o  desenvolvimento

delas nos dias de hoje, caso contrário ficarão à margem das práticas modernas de

gestão,  nos termos dos depoimentos abaixo:  “Pensar  projetos é pensar  o  futuro

institucional,  possibilitando o alcance do atendimento das demandas sobrevindas

com maior eficácia, eficiência e efetividade”. (ENTREVISTADO “A”). 

Citando  trecho  do  clássico  desenho  da  Disney,  Alice  no  País  das
Maravilhas, no qual a protagonista pergunta a outra personagem:
- Eu só queria saber que caminho seguir, pergunta Alice.
- Isso depende do lugar aonde você quer ir, responde o Gato.
- Isso, realmente, não importa, responde Alice.
- Então não importa que caminho tomar, responde o Gato.
É possível perceber que papel está assumindo uma organização que não
faz Gestão de Projetos. Quando não há uma sistematização estratégica das
ações que serão desempenhadas na resolução de um problema, também
não há como medir e redirecionar esforços, caso algo não esteja muito bem
alinhado. (ENTREVISTADO “B”).

“Antes  de  investirem  em  gestão  de  projetos,  invistam  em  gestão  de

processos e definam uma estratégia organizacional” (ENTREVISTADO “C”). 

“A competitividade de mercado existente nos dias atuais não permite que

instituições avancem ou se perpetuem, sem que haja uma adesão a essa política de

processos e de trabalho” (ENTREVISTADO “D”). 

É que elas estão perdendo o “bonde da história” ao relegar as áreas de
planejamento institucional, de processos e de projetos, ao segundo plano.
Desta  feita,  constata-se  um  desperdício  enorme  de  recursos,
paradoxalmente,  a  atual  “crise  econômica  e  financeira  brasileira”  e  a
precarização da prestação dos serviços públicos (ENTREVISTADO “E”). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Primeiramente,  e  não por  acaso,  é  preciso  destacar  a  importância  do

apoio incondicional da alta direção para a implementação das medidas propostas

neste artigo. Mais do que recomendável, esta é uma premissa para iniciar a adoção

de  ferramentas  de  planejamento,  de  processos  e  de  projetos  nas  diversas

instituições. Esse apoio é fundamental para o desenvolvimento de qualquer projeto,

mas  quando  este  envolve  toda  a  organização  propondo  uma  mudança  de  sua

cultura,  tal  apoio  se  torna  ainda  mais  importante.  Isso  ocorre,  pois,  para  uma

execução eficiente dessas ações. Nesse sentido, é preciso mobilizar os recursos

humanos  em  todos  os  níveis  hierárquicos  e  de  gestão  e  garantir  o  tratamento

prioritário às atividades, “empoderando”, com isso, a equipe de implantação. Estas

condições só podem ser proporcionadas pela alta direção. (PESTANA, et al., 2010).

Considera-se,  portanto,  que  a  Gestão  de  Projetos  aplicada

adequadamente pode ser considerada como uma estratégia para que a organização

tenha  um  diferencial  competitivo  e,  com  isso,  amplie  os  seus  resultados.

(DANDARO, et al., 2016).

Assevera Silva,  et al. (2016a), que o sucesso de uma organização está

intimamente ligado a sua maturidade no tocante ao planejamento, aos projetos e aos

processos de trabalho e, por via de consequência, às suas estratégias de ação para

atingir  os  objetivos  organizacionais,  previamente  definidos  e  incorporados.  Para

tanto,  é  fundamental  que  os  gestores  tenham  conhecimento  de  tudo  que  se

processa no ambiente  corporativo,  formando o  “pensamento  estratégico”  que irá

viabilizar a melhor tomada de decisão.

Noutro  sentido,  o  monitoramento  dos  processos  se  traduz  numa

imprescindível e excelente ferramenta de gestão, pois, possibilita ao gestor público

acompanhar o passo a passo das rotinas em execução na organização, fornecendo

subsídios  para identificar,  analisar  e  avaliar  possíveis  distorções,  buscando,  com

isso, as soluções dos problemas identificados, como também aprimorando aqueles

processos que já estão consolidados. (SILVA, et al., 2016a).

Finalmente, cabe uma reflexão a respeito de não se conceber, nos dias

de hoje, uma instituição sem planejamento robusto (técnico-ciêntifico), dependente
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dos anseios, estudos e projetos elaborados por outros órgãos, ou seja, por alguém

desconhecedor do cenário em que deve ocorrer a intervenção, pelo simples fato de

não investir em gestão (planejamento, processos e projetos) e, portanto, convivendo

com a “cultura do improviso”, dada a ausência do mínimo que deve nortear qualquer

organização: a definição clara de missão e visão, ou seja, onde se quer chegar.

REFERENCIAS

BLOCK, T. R.; FRAME, J. D.  The Project Office – A Key to Managing Projects
Effectively.  Menlo Park: Crisp Publications, 1998.

CARVALHO, M.M.; RABECHINI JR R. Construindo competências para Gerenciar
Projetos. São Paulo, Editora Atlas, 2005.

CASELLA,  D.  M.  A.  Administração  pública.  Webartigos,  2008.  Disponível  em:
<http://www.revistasg.uff.br/index.php/sg/article/viewFile/V6N2A6/V6N2A6>  Acesso
em: 18 nov 2017.

CASTRO, A. M.  Escritório de Projetos: Análise das Dificuldades, Benefícios e
Oportunidades. CURITIBA – PARANA 2014.

CRAWFORD,  J.  K.  The  Strategic  Project  Office  –  A  Guide  to  Improve
Organizational Performance. New York, NY: Marcel Deker, 2002, cap. 1.

DANDARO,  F.;  TONANI,  F.  R.;  CARVALHO,  D.  O.   Gestão  de  Projetos  como
Estratégia Organizacional. Revista eletrônica da Fatec. Edição 2016 – Volume 6.

DI GIACOMO, W. A. O New Public Management no Canadá e a gestão pública
contemporânea. Revista Interfaces Brasil/Canadá, n. 5, 2005.

FREIRE, M.; KARINA, P.; LIRA, J.  Metodologia de Gerenciamento de projetos.
Coordenadoria  de  planejamento  estratégico.  Escritório  de  projetos.   Poder
judiciário do Rio Grande do Norte. Natal, 2011. 

HELDMAN, Kim. Gerência de Projetos: estabelecendo diferencias competitivos.
5. ed. revista ampliada. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2009

HOOD, C. The Art of the state: culture, rhetoric, and public management.  New
York: Oxford University Press Inc., 1998.

IGNACIO, C. E. B.  A comunicação interna e o gerenciamento de projetos na
Polícia  Militar  do Estado de São Paulo:  conceitos,  perspectivas e desafios.
Anais do V SINGEP – São Paulo – SP – 2016.

KERZNER, H.  Strategic  planning for  projetct  management  usining a  Project
management maturity model. New York:  John Wiley & Sons, Inc., 2001. 

http://cpsfatecgarca.azurewebsites.net/edicao-anteriores/volume-6


33

______. Gerenciamento de Projetos – As Melhores Práticas / trad. Borges, M. A.V.;
Klippel, M.; Borba, G. S. de. Porto alegre: Bookman, 2002.

MARINI, C.; SIQUEIRA, C.; NOGUEIRA, G.; NOBRE, A. C.. Plano Estratégico do
RN 2016-2035. Natal: SEPLAN, 2016

MAXIMIANO, A. C. A.  Administração de Projetos: como transformar idéias em
resultado. 2. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2002.

MENEZES, L. C. M. Gestão de Projetos. 1ª Ed. São Paulo: Atlas, 2001

OSÓRIO, F. M. Novos rumos da gestão pública brasileira: dificuldades teóricas
ou operacionais? Revista Eletrônica sobre a Reforma do Estado, n. 1, 2005.

PESTANA,  C.  V.  S.;  VALENTE,  G.  V.  P.  Gerenciamento  de  Projetos  na
Administração Pública: da Implantação do Escritório de Projetos á Gestão de
Portfólio na Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos do Espírito
Santo.  III Congresso Consad de Gestão Pública. Brasília/DF, 2010.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. A Guide to the Project Management Body
of Knowledge (PMBOK® Guide), 3. ed., Project Management Institute, 2004.

______, Inc.  Um Guia do Conhecimento do Gerenciamento de Projetos (Guia
PMBOK®). 4ª ed. Newtown Square, Pennsylvania: PMI, 2009.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. Plano Estratégico da Polícia Militar do
Pará 2015/2025.   Estado Maior  da PMPA. 6ª Seção do EMG – Planejamento e
Orçamento. 1ª edição. Belém: PMPA, 2015.

POLICIA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (PMRN).  Boletim
Geral Nº. 147, Natal/RN, 06 de Agosto de 2012.

______, Portaria n° 017/2017 – GCG/PMRN, de 10 de março de 2017a.

______, Resolução Administrativa n° 004/2017 – GCG/PMRN, de 08 de março de
2017b.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO.  Sistema de Gestão da Polícia
Militar do Estado de São Paulo (GESPOL). 2. ed. São Paulo: Imprensa Oficial,
2010. 

RIO  GRANDE DO NORTE.  Minuta  de  Lei  Complementar  nº  XXX,  de  XX  de
XXXXXX de 2017. Dispõe sobre a Organização Básica da Polícia Militar  do Rio
Grande do Norte, fixa o seu efetivo e dá outras providências. Versão PMRN. 06 mar
2017.

______.  Decreto nº 26.090, de 17 de maio de 2016.   Disciplina o Contrato de
Gestão  no  âmbito  do  Poder  Executivo  e  dá  outras  providências.   Palácio  de



34

Despachos  de  Lagoa  Nova,  em  Natal/RN,  17  de  maio  de  2016,  195º  da
Independência e 128º da República, 2016b.

SILVA, F. R. G.; OLIVEIRA, E. A. Projeto de modernização do Setor de Projetos e
Convênios (SPC/DPFIN).  Natal, 2016a.

______, F. R. G.; SILVA, J. P. Plano Estratégico de Segurança Pública do RN –
PLANESP RN 2017-2020. Natal/RN, 2016b.

TRENTIM, M. H. Gerenciamento de projetos: guia para as certificações CAPM®
e PMP®. São Paulo: Atlas, 2011.

TUMAN,  G.  J.  Development  and  Implementation  of  Effective  Project
Management Information and Control Systems, In: CLELAND, D. I.; KING, W, R.
Project Management Handbook. New York: Van Nostrand Reinhold, 1983.

VALERIANO,  D.  Moderno  gerenciamento  de  projetos.  São  Paulo:  Prentice  Hall,
2005.

VALLE, A. B.; SOARES, C. A. P.; FINOCCHIO JR., J.; SILVA, L. S. F. Fundamentos
do gerenciamento de projetos. Rio de Janeiro: FGV, 2007.

VARGAS,  R.  V.  Gerenciamento  de  Projetos:  estabelecendo  diferenciais
competitivos. 7.ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2009. 

VIANA, C. P. A Gestão de Projetos no âmbito da Administração Pública Federal:
Uma Visão Estratégica. In: V Congresso CONAD de Gestão Pública.  Brasília/DF,
2012.

ZOGHBI, J. F. G.; MARTINS, J. E. P. Gestão do conhecimento e da informação
em ambientes com elevado turnover na alta chefia:  um estudo de caso em
projetos de governo. In: CONGRESSO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA, 2., 2009,
Brasília (DF). Anais...Brasília: Consad, 2009.

<http://www.governancainovadora.seplan.rn.gov.br/> Acesso em: 17 nov. 2017.

<https://products.office.com/pt-br/project/project-and-portfolio-management
software?tab=tabs-1, 2017> Acesso em: 17 nov. 2017.

<http://www.pm.pa.gov.br> Acesso em: 17 nov. 2017.

APÊNDICES

http://www.pm.pa.gov.br/
https://products.office.com/pt-br/project/project-and-portfolio-management
http://www.governancainovadora.seplan.rn.gov.br/


35

Nas folhas que se seguem serão apensadas as cópias dos Termos de

Consentimento  Livre  e  Esclarecido  (TCLE)  dos  entrevistados  participantes

nominados das letras “A” a “F” do alfabeto arábico, juntamente com as cópias dos

seus questionários e respostas enviados e recebidos por e-mail. 


