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RESUMO 

 
 

Esse trabalho tem por objetivo elaborar uma proposta de gestão visual de projetos no 
âmbito do IFRN/Campus Santa Cruz, a fim de promover uma melhor execução e 
acompanhamento dos seus projetos estratégicos, dispostos no Plano de 
Desenvolvimento Institucional – PDI 2019-2026. Diante da sua simplicidade, 
flexibilidade e os benefícios reconhecidos na literatura, optou-se por utilizar o modelo 
de gestão visual de projetos Life Cycle Canvas (LCC) para a elaboração desse 
modelo. Do ponto de vista metodológico, essa pesquisa se classifica como aplicada, 
descritiva, documental e estudo de caso. Para fins de coletas de dados, foi realizado 
um grupo focal com os Servidores, além de observações assistemáticas e pesquisa 
documental, com a finalidade de detectar-se as principais dificuldades e gargalos na 
gestão dos projetos estratégicos do IFRN, particularmente no contexto do Campus 
Santa Cruz. As informações coletadas foram analisadas, basicamente, através de 
análise documental e análise de conteúdo. Por fim, com base nas percepções e 
sugestões dos participantes da pesquisa, foi construído – coletivamente – um modelo 
de gestão visual, baseado no modelo Life Cycle Canvas (LCC), bem como 
recomendado o uso de indicadores de desempenho e das ferramentas de apoio ao 
LCC. Espera-se que a implantação do modelo proposto, nos termos sugeridos nesse 
projeto de intervenção, possa inserir as boas práticas de gestão de projetos no IFRN, 
especialmente no Campus Santa Cruz, contribuindo sobremaneira com os processos 
de planejamento, execução, monitoramento e controle dos projetos estratégicos do 
Instituto Federal do Rio Grande do Norte. 
 
Palavras-chave: Instituto Federal; setor público; projetos estratégicos; Gestão de 
projetos; Gestão visual; LCC – Life Cycle Canvas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 
 
This work aims to develop a proposal for visual management of projects within the 
scope of the IFRN/Campus Santa Cruz, in order to promote better execution and 
monitoring of its strategic projects, set out in the Institutional Development Plan - PDI 
2019-2026. In view of its simplicity, flexibility and the benefits recognized in the 
literature, it was decided to use the Life Cycle Canvas (LCC) visual project 
management tool to develop this model. From a methodological point of view, this 
research is classified as applied, descriptive, documentary and case study. For the 
purposes of data collection, a focus group was held with the Servers, in addition to 
unsystematic observations and documentary research, in order to detect the main 
difficulties and bottlenecks in the management of IFRN's strategic projects, particularly 
in the context of Campus Santa Cruz. The information collected was analyzed, 
basically, through document analysis and content analysis. Finally, based on the 
perceptions and suggestions of the research participants, a visual management model 
was built - collectively - based on the Life Cycle Canvas (LCC) tool, as well as the 
recommended use of performance indicators and tools to support the LCC. It is hoped 
that the implementation of the proposed model, under the terms suggested in this 
intervention project, can insert good project management practices in the IFRN, 
especially at Campus Santa Cruz, contributing greatly to the processes of planning, 
execution, monitoring and control of strategic projects of the Federal Institute of Rio 
Grande do Norte. 
 
Keywords: Federal Institute; Public sector; strategic projects; Project management; 
Visual management; LCC - Life Cycle Canvas. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nos anos de 1980, diversos países integrantes da OCDE - Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico, com o objetivo de reduzir o crescimento 

dos gastos do Estado, promoveram inúmeras reformas gerenciais no setor público – 

orientando-o e aproximando-o das práticas de mercado. Analisando-se as reformas 

propostas, por vezes, estas apresentaram um cunho conservador, uma vez que 

vislumbravam apenas o desmonte do aparato burocrático estatal enquanto saída para 

a crise que emergia.  

Diante do iminente colapso de um Estado intervencionista, as reformas 

gerencialistas buscavam um redesenho do papel estatal na sociedade – que deixaria 

esse papel mais diretamente ligado à produção de bens e serviços para, a partir de 

então, assumir um caráter intermediador e fomentador das condições necessárias ao 

desenvolvimento econômico e social, garantindo, principalmente, condições básicas 

de segurança, saúde e educação (BRESSER-PEREIRA, 1998; PACHECO, 2002). 

Por outro lado, Bresser-Pereira e Spink (1998) ponderaram que a “reforma do 

Estado” trata de uma proposição vasta e complexa, com diversos fatores direta e 

indiretamente envolvidos. Passa-se por questões políticas, relacionadas às condições 

mínimas de governabilidade, às questões econômicas e administrativas, que, de fato, 

seriam capazes de retomar a saúde fiscal e financeira da máquina pública. A reforma 

administrativa, reitera os autores, tornaria o Estado mais coerente com o capitalismo 

contemporâneo, proporcionando aos governos uma correção mais rápida de falhas 

do mercado. 

Ao passo que as melhorias eram implementadas nas práticas de gestão pública 

dos países, notou-se a carência de uma (re)orientação da administração pública, até 

então de natureza burocrática autorreferente (focada nas suas necessidades e 

concepções) para uma administração pública de caráter mais gerencial, voltada para 

as necessidades dos seus clientes-cidadãos (BRESSER-PEREIRA, 1998). 

Torna-se imperativo, portanto, lançar um olhar mais cuidadoso sobre os 

anseios da população. De acordo com Schikmann (2010), a sociedade tem se tornado 

mais exigente e vigilante, na busca por seus direitos e na satisfação de suas 

demandas, cobrando dos governantes uma atuação voltada para os resultados, 

eficácia e efetividade, enquanto fatores de primeira necessidade nos projetos e 

processos do setor público. 
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Face ao exposto, conhecido esse cenário de reformas e modernização do 

aparelho estatal em diversos países – inclusive no Brasil, constata-se a tentativa de 

adequar os diversos modelos da gestão privada para a gestão pública, eclodindo, 

principalmente, a partir da década de 1990.  

Diante de um cenário globalizado, de mudanças constantes e uma forte 

concorrência, as organizações procuram alinhar-se ao novo ambiente, desenvolvendo 

uma série de medidas necessárias para o alcance de tais objetivos. Transportando 

essa realidade para o contexto do setor público, emerge também uma nova forma de 

pensar os processos e objetivos organizacionais, voltados para resultados e 

priorizando o atendimento às necessidades dos seus “clientes” (ALONSO; CLIFTON; 

DÍAZ-FUENTES, 2015) 

Emergidos nesse ambiente de volatilidade e complexidade, os modelos de 

gestão e planejamento estratégico, por exemplo, tornam-se palavras-chave nesse 

processo de reorganização e do melhor atendimento às demandas públicas. Por outro 

lado, vale salientar que, ao tratar-se de uma gestão estratégia na gestão pública esse 

termo ganha conotação diferenciada, já que as metas das organizações públicas 

também possuem um direcionamento diferenciado se comparadas ao setor privado. 

Numa conjuntura de gestão estratégica, emerge, tanto no setor público como 

no privado, as tendências de gestão de projetos enquanto uma crescente exigência 

das organizações para o planejamento e execução dos seus objetivos. Mir e 

Pinnington (2014) destacaram que vêm sendo extensamente utilizadas as diversas 

metodologias e os padrões internacionais para gerenciamento de projetos. Por outro 

lado, mesmo com os progressos percebidos na aplicação dessas ferramentas e 

processos, ainda se mostram necessárias inúmeras pesquisas e melhor 

direcionamento para a otimização da sua utilização. 

É notório que inúmeras instituições despertaram para essa crescente 

importância da gestão de projetos em busca de um melhor desempenho 

organizacional. O gerenciamento de projetos agrega valor à organização, fomentando, 

por exemplo, o desenvolvimento de novos produtos e serviços, a melhoria de 

processos ou a introdução de novas tecnologias. Nessa perspectiva, Pinheiro, 

Aparecida e Rocha (2012) ressaltam a inserção de metodologias e ferramentas de 

gestão de projetos como uma importante inovação no setor público, que podem 

agregar significativamente para as entregas de valor público, uma vez que o ciclo de 
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políticas públicas – do seu planejamento à sua execução, monitoramento e avaliação 

– são altamente “projetizadas”. 

Por outro lado, reitere-se que, infelizmente, ainda há uma resistência por parte 

das organizações públicas para a adoção de tais ferramentas, gerando, como 

consequência, uma má distribuição de recursos e mão de obra e, portanto, uma 

prestação de serviços à sociedade de forma deficiente (SPELTA; ALBERTIN, 2009). 

Nesse sentido, as práticas de gerenciamento de projetos poderiam contribuir com 

melhorias do planejamento, monitoramento e avaliação das ações organizacionais, 

decorrentes dos seus planos estratégicos. 

Para Gomes, Yasin e Lisboa (2008) é de crescente relevância a utilização de 

modelos e ferramentas de gestão de projetos nas organizações, ratificando a carência 

das organizações públicas se habituarem e incorporarem esses novos conceitos. 

Contudo, os autores ressaltam, que isso só seria possível através de uma atitude de 

cunho gerencialista por parte dos gestores públicos, que precisam se apoderar desses 

conhecimentos e transformar a cultura organizacional das organizações públicas nas 

quais estão inseridos, para que possam recebê-las de maneira favorável e satisfatória. 

Apesar dessa clara necessidade e vantagens possíveis, são inúmeros os 

desafios para a implantação efetiva de uma metodologia de gerenciamento de 

projetos no setor público. De acordo com  Kossova e Sheluntcova (2016), diante da 

volatilidade e complexidade de cenários da administração pública, a literatura aponta 

uma série de barreiras, pois as questões ambientais relacionadas ao setor público são 

complexas e envolvem um grande número de interessados – internos e externos à 

organização, por isso, essas organizações enfrentam dificuldade no gerenciamento 

dos seus projetos. 

No contexto da gestão de projetos, ainda mais recentemente, diante da 

complexidade organizacional e dos cenários externos cada vez mais complexos, tem-

se presenciado o aparecimento de metodologias e ferramentas mais simplificadas, de 

“gestão visual”, que visam trazer maior simplicidade ao processo, baseadas em uma 

única tela, esquema ou tabela (GLÓRIA; GONÇALVES, 2016). No cenário nacional 

pode-se tomar como referências alguns modelos de gestão visual de projetos, tais 

como o Project Model Canvas (PMC) (FINOCCHIO, 2013) e o Life Cycle Canvas 

(LCC) (VERAS, 2016). A vantagem do LCC, ao contrário do PMC e outros modelos 

similares, consiste em permitir o gerenciamento de todo o ciclo de vida do projeto, 
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onde cada etapa se configura em uma tela, tornando o gerenciamento do projeto mais 

dinâmico e desburocratizado (VERAS, 2016). 

Moutinho e Kniess (2012) apontam a necessária adaptação de técnicas e 

ferramentas de gestão de projetos para o setor público, especialmente quando trata 

de instituições de ensino e pesquisa, mediante suas particularidades e acentuado 

cenário de incertezas. Nesse contexto, torna-se necessário uma gestão ainda mais 

dinâmica e adaptada ao ambiente de volatilidades, buscando novas formas de gestão 

de projetos, uma vez que, para os autores, as metodologias tradicionais já não são 

suficientemente eficientes. 

Diante do exposto, dissertado sobre as tendências de modernização e 

incorporação de novas metodologias de gestão pelo setor público, para fins de 

execução desse projeto de intervenção, foi escolhido como locus dessa pesquisa o 

IFRN – Instituto Federal do Rio Grande do Norte, instituição pública de ensino da qual 

o autor é servidor e possui proximidade com a realidade a ser estudada. O Instituto 

Federal do RN, autarquia federal, instituição de ensino pública brasileira, ligada à 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), do Ministério da 

Educação (MEC) já demonstra preocupação com a gestão dos seus “projetos 

estratégicos” – sendo esses caracterizados enquanto “um conjunto de projetos com 

alto grau de contribuição para a estratégia” (IFRN, 2019a, p. 207), portanto, 

considerados de relevância para a missão institucional. Por outro lado, apesar da 

importância reconhecida, conforme será exposto em tópicos posteriores, a Instituição 

estudada não dispõe de uma ferramenta institucional de gestão de projetos para a 

execução dos seus objetivos estratégicos – o que dificulta o seu monitoramento e a 

padronização das atividades nos Campi. Informações mais detalhadas sobre a 

instituição pesquisada, para um melhor entendimento do cenário, serão expostas no 

item a seguir. 

 

1.1 O INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

 
A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica possui uma 

história secular no Brasil, tendo suas origens no início do século XX, quando, o então 

Presidente Nilo Peçanha através do Decreto-Lei nº 7.566, de 23 de setembro de 1909, 

constituiu em cada unidade da federação as Escolas de Aprendizes Artífices – sendo 

19 (dezenove), no total. Essas escolas possuíam um cunho social, com o objetivo de 
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capacitar pessoas em vulnerabilidade socioeconômica para que aprendessem uma 

profissão, como serralheria, sapataria, alfaiataria, entre outras (IFRN, 2019a). 

Dessa forma, o IFRN - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Rio Grande do Norte teve sua história iniciada em 23/09/1909, denominado naquele 

momento como “Escola de Aprendizes e Artífices”, quando, a partir de então, viria a 

passar por inúmeras alterações institucionais, sendo a última decorrente da Lei n.º 

11.892, de 29/12/2008, quando se constitui enquanto Instituto Federal – com formato 

e características de Universidade (BRASIL, 2008). 

A partir desse momento, os então rebatizados enquanto Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia, por intermédio da Lei nº 11.892/2008, assumiriam 

novos objetivos e uma nova missão organizacional, muito mais complexos e de maior 

abrangência, comprometendo-se com a oferta de uma educação pública, gratuita, 

acessível, profissional e cidadã, nas diversas modalidades de ensino – dos cursos 

técnicos de nível médio, aos cursos superiores e pós-graduação (IFRN, 2019a).  

Mais recentemente, com o projeto de expansão da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica, a partir do ano de 2007, o IFRN procedeu com 

a criação de 19 novos campi, além do Campus Natal-Central e do Campus Mossoró, 

pré-existentes, totalizando, dessa forma, os 21 campi atuais (Figura 1). Ademais, sua 

Reitoria também fica localizada na cidade de Natal/RN, onde estão concentradas as 

suas Pró-reitorias, Diretorias sistêmicas e o Gabinete do Reitor (IFRN, 2014). Vale 

salientar que essa proposta de intervenção será voltada, a princípio, apenas para o 

Campus Santa Cruz – enquanto uma espécie de “projeto-piloto”. 
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Fonte: IFRN (2019a) 

 

O IFRN, inserido no interior do estado do Rio Grande do Norte, busca fomentar 

novas possibilidades de formação básica, profissional e tecnológica, promovendo a 

difusão de conhecimentos humanos e científicos, aliado aos arranjos produtivos 

locais. Pluricurricular e multicampi, baseado no tripé “ensino, pesquisa e extensão”, o 

Instituto tem se tornado importante agente transformador das realidades nas quais 

está inserido (IFRN, 2014). 

Em face das reconhecidas competências educacionais e da experiência secular 

das instituições que compõem a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica, o IFRN vem se destacando, ao longo dos anos, como uma instituição de 

referência, conforme demonstram seus resultados em diversos processos avaliativos, 

os quais o colocam no mesmo patamar das melhores escolas privadas do país (IFRN, 

2014). 

Nesse contexto, de acordo com o PDI 2019-2026 do IFRN, a missão da 

Instituição está definida da seguinte forma: “Prover formação humana, científica e 

profissional aos discentes visando o desenvolvimento social do Rio Grande do Norte” 

(IFRN, 2019a, p. 25). 

No mesmo documento, a visão institucional, remodelada em seu novo 

planejamento estratégico, apresenta-se assim descrita: “Consolidar-se como uma 

Figura 1 - Distribuição geográfica dos campi do IFRN no estado do Rio Grande do Norte. 
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instituição de referência nacional e identificada por sua excelência na formação 

humana e profissional, geradora de desenvolvimento científico e tecnológico, até 

2026”. Na definição dos valores do Instituto Federal do RN, são citadas as palavras: 

“comprometimento, cooperação, diversidade, equidade, ética e responsabilidade 

socioambiental” (IFRN, 2019a, p. 25-26). 

Diante do exposto, o IFRN possui como princípio a interiorização de uma 

Educação pública de qualidade, com foco na Educação profissional, sob um regime 

de distribuição multicampi ao longo do Estado. No Rio Grande do Norte, diante das 

realidades diversas de suas regiões geográficas, o Instituto Federal precisa se alinhar 

à cadeia produtiva local e adaptar-se à realidade existente, para um melhor 

atendimento do seu público-alvo. Nesse contexto, possuindo campi de origens e 

realidades diferentes, o Instituto Federal do Rio Grande do Norte convive com essa 

diversidade de públicos e conjunturas, configurando-se enquanto uma “instituição 

amplamente plural” (IFRN, 2019a). 

 

1.1.1 O IFRN/Campus Santa Cruz 

 
O Campus Santa Cruz do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Rio Grande do Norte (IFRN) está incluído na segunda fase do Plano de Expansão 

da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT) do 

Ministério da Educação, iniciada no ano de 2007. Sua implantação resulta de uma 

parceria entre o então CEFET-RN (atual IFRN), a Secretaria de Educação Profissional 

e Tecnológica do Ministério da Educação (SETEC/MEC), o Governo do Estado do Rio 

Grande do Norte e a Prefeitura Municipal de Santa Cruz (IFRN, 2019a). 

Esse campus tem autorização de funcionamento fornecida pelo Ministério da 

Educação, através da Portaria nº 1.170, de 21 de setembro de 2010, publicada no 

DOU nº 182, de 22 de setembro de 2010, no entanto, teve sua inauguração no dia 20 

de agosto de 2009. Está localizado na cidade de Santa Cruz, no Estado do Rio Grande 

do Norte, distante 111 km da capital, com sede própria, localizada à rua São Braz, 

304, bairro Paraíso. O terreno ocupado pela unidade possui 32.866 m², o 

correspondente a 3,28 hectares, foi desapropriado pelo poder público municipal e 

doado ao CEFET-RN (IFRN, atualmente) como contrapartida do município à 

instalação deste Instituto na cidade (IFRN, 2019a). 
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A Gestão do campus é exercida pelo Diretor Geral, nomeado pelo Dirigente 

máximo da Instituição, o Reitor,  conforme dispõe os Arts. 13 da Lei nº 11.892/2008 e 

do Decreto nº 6.986/2009, além de um Conselho escolar, uma Chefia de Gabinete, 

uma Diretoria de Administração, uma Diretoria Acadêmica e outras 14 (quatorze) 

Coordenações (Figura 2). Ademais, por ser uma autarquia federal, a unidade possui 

autonomia orçamentária, de patrimônio e pessoal. 

Fonte: IFRN (2016) 

 

No semestre letivo 2019.1, o Campus possui, aproximadamente, 1200 alunos 

matriculados nos cursos presenciais da unidade, além daqueles matriculados em 

cursos de Educação à distância - EaD, conforme consulta realizada ao sistema 

acadêmico da Instituição. São ofertados cursos de nível médio Integrado, em 

Informática, Mecânica e Refrigeração e Climatização; um curso técnico Integrado na 

modalidade EJA, em Manutenção e suporte em informática; cursos técnicos na forma 

subsequente, em Refrigeração e Climatização e Manutenção e suporte em 

informática; além de dois cursos Superiores, Licenciatura em Matemática e 

Licenciatura em Física. A unidade dispõe ainda, atualmente, de um total de 107 

servidores, sendo, desse montante, 40 (quarenta) Técnicos-administrativos em 

Educação - TAEs e 67 (sessenta e sete) Docentes do Ensino Básico, técnico e 

tecnológico - EBTT, entre efetivos, substitutos e temporários, executando, 

anualmente, um orçamento médio de 2.588.288,18 (dois milhões, quinhentos e oitenta 

Figura 2 – Organograma do IFRN/Campus Santa Cruz 
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e oito mil, duzentos e oitenta e oito Reais e dezoito centavos), de acordo com o 

planejamento anual realizado para 2019, cadastrado no SUAP – Sistema único de 

administração pública – sistema interno que auxilia na Gestão da Instituição. 

É notório que o Campus Santa Cruz se tornou um grande fomentador do 

desenvolvimento da Região do Trairi potiguar e cidades circunvizinhas, através da 

oferta de uma educação pública, gratuita e de qualidade, cumprindo com sua missão 

e objetivos institucionais. Nesse contexto, esta unidade do IFRN beneficia a população 

da mesorregião do Agreste Potiguar e parte da Paraíba, mas em especial, os 16 

(dezesseis) municípios que compõem a microrregião da Borborema Potiguar, a saber: 

“Barcelona, Campo Redondo, Coronel Ezequiel, Jaçanã, Japi, Lagoa de Velhos, Lajes 

Pintadas, Monte das Gameleiras, Ruy Barbosa, Santa Cruz, São Bento do Trairi, São 

José do Campestre, São Tomé, Serra de São Bento, Sítio Novo e Tangará” (IFRN, 

2019a, p. 52). 

 

1.2 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL  

 
Os novos rumos da Administração Pública trilham em busca de uma gestão 

estratégica que atendam aos anseios dos cidadãos, com eficiência nos processos e 

eficácia diante dos objetivos traçados, otimização dos recursos financeiros e 

humanos, através da inserção de novas ferramentas de gestão, a busca por qualidade 

e melhorias contínuas no setor público. 

Nesse contexto, ao analisar-se o Relatório de Gestão do IFRN, edição 2018, 

verifica-se a construção da matriz SWOT, onde foram identificados pela Gestão do 

Instituto alguns “pontos fracos” a serem trabalhados na instituição. Para citar os 

“pontos fracos” elencados no relatório, temos: a elevada rotatividade de servidores 

entre as unidades; quadro reduzido de servidores, em virtude de afastamentos por 

motivos de saúde, convocações e outros motivos; evasão dos discentes, nos cursos 

subsequentes e superiores; falta de mapeamento dos processos; necessidade de 

adequações de acessibilidade na infraestrutura física; dificuldades de 

acompanhamento do planejamento (IFRN, 2019b). Ao observar-se esse último ponto, 

verifica-se que o IFRN já se preocupa com a ausência de uma metodologia efetiva 

para o acompanhamento das ações previstas no Planejamento estratégico da 

instituição, o que demonstra, portanto, preocupação com os projetos dele decorrentes 

e o monitoramento de suas ações. 
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Ainda nesse sentido, analisando-se o Relatório anual de atividades de auditoria 

interna – RAINT, relativo ao ano de 2018, são apontados como “pontos fracos”, após 

questionários aplicados com os setores auditados: a ausência de um manual de 

rotinas e de padronização de procedimentos; quantitativo de servidores insuficiente; 

grande número de atribuições; ausência de gestão de riscos; falha na compreensão 

do termo risco (IFRN, 2018). Através dessas respostas, especialmente tratando-se do 

primeiro “ponto fraco”, evidencia-se a preocupação dos servidores com a falta de uma 

padronização de procedimentos e rotinas no Instituto Federal, agravado diante das 

realidades diversas e os numerosos Campi da Instituição. 

Ao tratar-se de Planejamento Estratégico e as possíveis dificuldades existentes 

na sua execução, importante analisar um terceiro documento institucional, o PDI – 

Plano de desenvolvimento institucional, cujo objetivo principal é o de indicar o 

caminho, em longo prazo, que a instituição deve trilhar, com o fito de cumprir com a 

sua missão, alinhado à visão e valores institucionais. O PDI é um documento 

obrigatório, exigido pelo Decreto nº 5.773/2006, onde, dentre várias outras 

informações, apresenta-se um plano de atuação – em longo prazo – para o Instituto 

Federal. Sumariamente, trata-se de um documento gerencial que, imbuído das 

características institucionais, estabelece as metas estratégicas da organização (IFRN, 

2014). 

Tomando-se para análise a versão mais recente do PDI, cuja vigência é relativa 

ao período de 2019 a 2026, nota-se que quando se aborda sobre a construção de um 

planejamento estratégico institucional, uma das ferramentas mais conhecidas e 

utilizadas é o Balanced Scorecard (BSC). Kaplan e Norton (1997), seus idealizadores, 

consideram que o BSC é uma ferramenta ideal para fomentar o alinhamento entre 

missão e visão, transformando-os em um conjunto de medidas e ações balizadoras 

que ajudam a promover a gestão estratégica na organização. Baseado nessa 

metodologia, após trabalhos da Comissão que elaborou o Planejamento Estratégico 

do IFRN, concebeu-se um mapa estratégico para a Instituição, a ser tomado como 

referência durante o período da vigência do PDI – 2019-2026 (Figura 3). 

De qualquer forma, saliente-se que, embora o IFRN tenha avançado 

consideravelmente na construção do seu PDI, incorporando novas ferramentas de 

gestão, como o Balanced Scorecard (BSC), construindo e apresentando o mapa 

estratégico institucional, no entanto, para a gestão dos projetos em si, assim como 
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nas edições anteriores do seu planejamento estratégico, não fez-se a indicação de 

nenhum modelo ou ferramenta de gestão de projetos, tornando-se imperativo à 

Instituição a busca por um modelo que atenda suas necessidades e que incorpore as 

boas práticas de gestão ao seu fazer organizacional – o que vai ao encontro à 

proposta de intervenção sugerida por esse trabalho. 

 

Fonte: IFRN (2019a) 

 

Uma vez construído o mapa estratégico do IFRN, estabelecidos os objetivos 

estratégicos e suas relações de causa e efeito no contexto institucional, o documento 

também traz a definição de um painel de desempenho, indicadores, metas e iniciativas 

estratégicas. As iniciativas estratégicas, denominadas no PDI de “projetos 

estratégicos”, representam projetos institucionais, orquestrados de maneira sistêmica, 

e que visam a promover mudanças e melhorias institucionais que direcionam a 

Instituição rumo aos objetivos planejados (IFRN, 2019a).  Em decorrência desse 

processo, foram definidos, a princípio, 31 (trinta e um) “projetos estratégicos” (Figura 

4) dentro do PDI, no entanto, nenhuma metodologia de gestão de projetos encontra-

Figura 3 - Mapa estratégico do IFRN, constante no PDI 2019-2026 
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se indicada no documento, podendo a Instituição – novamente – recair nos mesmos 

“pontos fracos” apontados anteriormente, principalmente no que tange à falta de 

padronização dos procedimentos e ausência de acompanhamento do que fora 

planejado. 
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Figura 4 – Projetos estratégicos do IFRN, constantes no PDI 2019-2026 

 

Fonte: IFRN (2019a) 
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Para fins desse Projeto de intervenção, com vistas a um melhor gerenciamento 

das metas organizacionais e das ações voltadas para sua consecução, propõe-se a 

escolha de um dos trinta e um projetos estratégicos do IFRN, constantes no PDI 

vigente, e que se execute seu ciclo de vida através de um modelo visual de gestão de 

projetos: o Life Cycle Canvas - LCC (VERAS, 2016). Dessa forma, espera-se maior 

facilidade no gerenciamento dos objetivos organizacionais, padronização das 

atividades entre as unidades e, por fim, maior êxito nas ações propostas, gerando 

melhor entrega dos serviços públicos por parte da Instituição estudada. 

Nesse sentido, com o fito de elaboração desse projeto piloto, o autor optou por 

escolher um dos projetos mais centrais, cuja problemática e ações necessárias já vêm 

sendo há bastante tempo discutidas no âmbito do IFRN: o “Projeto estratégico de 

acesso, permanência e êxito por tipo de oferta”, em destaque na Figura 4. Esse projeto 

selecionado diz respeito às ações voltadas ao fomento do acesso, permanência e 

êxito dos estudantes, configurando-se, portanto, enquanto um dos projetos 

estratégicos principais do rol de projetos elencados no PDI, a partir do qual vários 

outros tornam-se possíveis. Por tratar-se de uma Instituição de Ensino, as ações 

voltadas para melhorias nos processos de acesso, permanência e êxito dos 

estudantes impactam em diversos outros projetos estratégicos e no próprio orçamento 

institucional, este diretamente ligado às quantidades de alunos ativos, inscrições e 

matrículas realizadas. 

Ao longo dos anos, para o alcance dos objetivos institucionais previamente 

estabelecidos no seu PDI, o IFRN institui inúmeras comissões e delega responsáveis 

para o desenvolvimento de ações voltadas ao cumprimento dessas metas. Por outro 

lado, diante da complexidade e do próprio tamanho da instituição – distribuída em 21 

unidades – essas ações tornam-se pulverizadas, dispersas, sem uma padronização 

devida e, por vezes, gerando diferentes resultados, nos diversos Campi. Esses são 

justamente os “pontos fracos” elencados, inclusive, no Relatório de gestão do IFRN, 

edição 2018, e no Relatório anual de atividades de auditoria interna – RAINT 2018, 

documentos institucionais supracitados. 

A utilização de um modelo visual de projetos, como o Life Cycle Canvas (LCC), 

trará vantagens para a organização, gerando melhorias nos seus processos e 

resultados, considerando-se que a utilização dos modelos de gestão de projetos é 

peça-chave para um melhor acompanhamento e alcance dos objetivos 

organizacionais. Nesse contexto, é fundamental utilizar modelos simplificados, que 
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promovam a gestão visual dos projetos, pois se tornam mais facilmente alinhados à 

dinamicidade do ambiente, por possuir estruturas de gerenciamento mais flexíveis que 

atendem melhor às necessidades das organizações contemporâneas (VERAS; 

CAMPELO; 2017). 

Importante destacar que, embora os recortes sejam feitos a partir do PDI 2019-

2026 do IFRN, que delineia o planejamento estratégico para toda a Instituição, para 

todos os Campi, no entanto essa proposta de intervenção se orienta inicialmente 

apenas para o Campus Santa Cruz. Tal escolha se deu pela proximidade do 

pesquisador com essa unidade e devido ao conhecimento prévio das realidades 

distintas dos 21 (vinte e um) Campi  do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, o 

que poderia tornar esse projeto inexequível diante do tempo limitado para a execução 

dessa pesquisa. Por ser uma espécie de “projeto piloto”, após sua implantação, se 

conveniente, pode-se expandir para as demais áreas e unidades – tomando-se como 

modelo, mas adaptando-se às necessidades e particularidades de cada uma delas.  

Diante do exposto, resulta-se, por fim, no seguinte questionamento de 

pesquisa: De que forma a utilização de um modelo de gestão visual de projetos, 

Life Cycle Canvas, pode otimizar a gestão dos projetos estratégicos do Campus 

Santa Cruz do IFRN? 

Para responder ao questionamento anteriormente apresentado, delinearam-se 

alguns objetivos – geral e específicos, para esse trabalho, conforme descritos nas 

seções seguintes.  

 

1.3 OBJETIVOS 

 
Para fins de elaboração dessa proposta de intervenção, foram definidos os 

seguintes objetivos: geral e específicos, dispostos nos tópicos a seguir. 

 

1.3.1 Geral 

 
Enquanto Objetivo geral desse trabalho, definiu-se: apresentar uma proposta 

de gestão visual dos projetos estratégicos para o IFRN/Campus Santa Cruz, 

constantes no PDI 2019-2026, a partir da utilização do modelo Life Cycle Canvas 

(LCC). 
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1.3.2 Específicos 

 
Para a consecução do objetivo geral, delineia-se enquanto objetivos específicos 

a serem desenvolvidos no âmbito do Campus Santa Cruz do IFRN: 

a) Diagnosticar a situação atual do gerenciamento dos projetos estratégicos do 

IFRN, no contexto do Campus Santa Cruz; 

b) Averiguar a percepção dos envolvidos quanto à efetividade do planejamento, 

execução e monitoramento das atuais ações voltadas ao alcance das metas 

estratégicas do IFRN, no âmbito do Campus Santa Cruz; 

c) Apresentar o modelo proposto, visando à utilização do modelo LCC – Life Cycle 

Canvas na Gestão dos Projetos estratégicos do IFRN/Campus Santa Cruz, a 

partir da percepção e sugestões dos participantes. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 
O interesse pela temática se deu pelo conhecimento, enquanto Servidor da 

Instituição, da falta de uma metodologia de gestão dos projetos estratégicos no IFRN, 

ainda mais especificamente no Campus Santa Cruz, sendo o pesquisador inserido 

nesse contexto, enquanto observador dos processos de planejamento, 

monitoramento e avaliação das ações voltadas ao atendimento das metas 

estratégicas da Instituição. 

A adoção de uma metodologia de gestão visual de projetos, como o LCC, pode 

proporcionar mais dinâmica e agilidade na gestão das metas e projetos estratégicos 

do IFRN, gerando, assim, eficiência e eficácia nos processos, entregas e serviços 

institucionais, resultando, por fim, em valor público. Ademais, ao se estudar a gestão 

de projetos no contexto do setor público, se oportuniza descobrir novas aplicações, 

modelos e técnicas de gestão, adaptando aquilo que a literatura, há muito tempo, já 

versa para as organizações privadas. 

Some-se a isso, foi realizado um levantamento bibliométrico dos trabalhos 

produzidos na área, através de uma consulta ao Catálogo de Teses e Dissertações 

da CAPES, o que corroborou com a percepção inicial de que se tinham poucos 

trabalhos produzidos com essa temática. Ao se realizar uma busca no portal, 

utilizando os indexadores “gestão de projetos” e “setor público”, após os devidos filtros 

e análise dos resultados, decorreu-se num total de 44 (quarenta e quatro) teses e 
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dissertações que seguiam por essa linha de pesquisa. Por outro lado, ao se restringir 

mais a busca, adicionando o indexador “Gestão visual” e “LCC – Life Cycle Canvas”, 

resultou-se em apenas 03 (três) trabalhos produzidos – sendo esses, uma dissertação 

e duas teses. 

Posto isso, no contexto acadêmico, esse trabalho justifica-se pela relevante 

contribuição em buscar a aplicação de um modelo visual de gestão de projetos em 

uma organização que trata dessa temática de maneira ainda incipiente, como é o caso 

da Administração Pública brasileira como um todo, a propósito. Além disso, tratando-

se especificamente do LCC – Life Cycle Canvas e suas aplicações no setor público, 

os estudos ainda se mostram limitados, principalmente por ser uma metodologia 

recente, publicada no ano de 2016 (VERAS, 2016). 

Do ponto de vista da contribuição profissional, essa proposta de intervenção se 

justifica pelas vantagens possíveis com a adoção de uma metodologia de gestão de 

projetos para a Instituição pública objeto desse estudo. Diante da crescente cobrança 

por parte da sociedade, que vem deixando um papel de passividade perante o 

Governo e tomando uma postura mais vigilante, observa-se que o setor público vem 

se esforçando para desenvolver novas práticas e promover melhorias na qualidade 

dos serviços prestados, através de um controle mais eficiente dos processos e 

projetos públicos. Assim sendo, na busca pela profissionalização da gestão pública 

contemporânea, vem se buscando introduzir inovações no setor, através de novos 

modelos de gestão e novas práticas de governança – adaptados, geralmente, do setor 

privado. 

Enfim, esse trabalho busca contribuir com o preenchimento dessas lacunas 

existentes: por um lado, a lacuna percebida na literatura, através das pesquisas 

realizadas na base da teses e dissertações da CAPES, onde mostra-se que ainda 

trata-se de gestão de projetos no setor público de maneira embrionária e de contexto 

recente, encontrando-se um número limitado de trabalhos na área, e, por outro, a 

lacuna na prática diária das organizações públicas brasileiras, no que tange à 

aplicação de metodologias de gestão visual de projetos. Desse modo, espera-se que 

os resultados desse trabalho gerem reflexão e contribuição para o IFRN/Campus 

Santa Cruz. 

Além desse capítulo de introdução, o presente trabalho está estruturado da 

seguinte forma: um segundo capítulo, com o referencial teórico, que trará o 

embasamento da literatura para essa pesquisa, cujos subtópicos tratam da Nova 
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Gestão Pública, o Planejamento estratégico no setor público e a Gestão de Projetos, 

detalhando sobre modelos de gestão visual de projetos e o sobre o próprio LCC – Life 

Cycle Canvas, a metodologia central dessa proposta. O terceiro capítulo aborda os 

aspectos metodológicos da pesquisa, estando subdividido em: classificação da 

pesquisa, locus, delimitação dos participantes da pesquisa, instrumentos de coleta, 

análise e interpretação de dados. O quarto tópico traz o modelo proposto, 

fundamentado no diagnóstico na fundamentação teórica construída. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 
Com o intuito de embasar o presente projeto de intervenção, desenvolveu-se 

uma revisão da literatura sobre a evolução da gestão pública e a construção de uma 

“Nova Gestão pública”, a introdução de uma gestão estratégica no setor, voltada para 

resultados, além da crescente tendência da utilização de uma gestão baseada em 

projetos, abordando seus principais conceitos, funções e aplicações. Abordou-se 

sobre gestão de projetos – uma visão mais geral, gestão de projetos no setor público, 

gestão visual de projetos e, por fim, o modelo que integra o objeto desse estudo – o 

Life Cycle Canvas (LCC). 

 

2.1 REFORMA GERENCIAL E A NOVA GESTÃO PÚBLICA 

 
Com a constituição de um mundo mais globalizado, as vertentes mais liberais 

começaram a questionar sobre o verdadeiro papel do Estado e a eficácia das suas 

ações. Com isso, a partir do final dos anos 1970, foram iniciados alguns processos (e 

tentativas) de reformas da máquina pública nos Estados ocidentais, trazendo consigo 

inúmeras e substanciais modificações. 

Muito além das reduzidas ações de caráter mais conservador, em resposta à 

crise do Estado do Bem-Estar nos países anglo-saxões, Cristopher Hood (1991) já 

havia identificado um movimento reformista de cunho internacional na administração 

pública. Segundo Hood (1991), a então denominada “nova administração pública”, 

pode ser melhor explicada como um conjunto de preceitos administrativos 

comparados aos que predominavam as reformas burocráticas em alguns países 

desenvolvidos, desde o início dos anos 80. De acordo com Mascarenhas (1991), em 

linhas gerais, pode-se considerar que há uma tentativa de adotar elementos típicos 

da administração privada no setor público, fazendo-o assumir um perfil menos 

burocrático e mais gerencialista, voltado para resultados. 

Bresser-Pereira (2000, p.63-64) aduz que o sistema posto, de vertente 

capitalista, vivenciaria duas reformas mais vultuosas na Administração Pública: a 

primeira, uma “Reforma Burocrática”, do início do século XX, ocorrida na Europa e 

Estados Unidos, e, no Brasil, na Era Vargas, na década de 30; em um segundo 

momento, culminaria a denominada “Reforma Gerencial” ou “Reforma da Nova 

Gestão Pública”. A Nova Gestão pública, por sua vez, divide-se em duas etapas: uma 
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primeira, na década de 80, voltada às questões econômicas e fiscais, de caráter 

estruturante; e a segunda fase, direcionada às reformas e transformações 

institucionais no setor, de fato. 

Ainda segundo Bresser-Pereira (2002, p.30-31), a “Nova Gestão Pública” que 

emergia foi, principalmente, uma reação a duas grandes forças e às suas respectivas 

demandas: a globalização (o domínio do capitalismo e a abertura de mercados a nível 

mundial) e a democracia (de natureza predominantemente burguesa). O autor destaca 

ainda que a reforma se fez imprescindível em função do processo de globalização, 

que põe em xeque a real adequação de um modelo burocrático de administração 

pública ao novo contexto que aflorava, das sociedades pós-industriais. 

De acordo com Secchi (2009), a burocracia weberiana começava a ser 

considerada ultrapassada e inadequada, diante dos indícios de ineficiência, as 

inúmeras disfunções burocráticas e, por consequência, um distanciamento das reais 

necessidades e anseios dos cidadãos. Dessa forma, diante da pressuposta 

ineficiência do modelo burocrático, surgem como opções modelos organizacionais 

modernos e, supostamente, adequados à nova realidade contemporânea: a 

Administração Pública Gerencial (AGP), o Governo Empreendedor (GE) e 

Governança Pública (GP), para citar alguns. 

 A expressão “Nova Gestão Pública (NGP)” remonta à tradução da língua 

inglesa “New Public Management (NPM)” ou, em espanhol, “Nueva Gestión Pública”, 

“Nueva Gerencia Pública (NGP)” ou, ainda, “Nuevo Manejo Público (NMP)”. Bresser-

Pereira (2000, p.58) opta por utilizar a expressão “Administração Gerencial”. Shepherd 

e Valencia (1996, p.108) também nos apresentam outras denominações, tais como: 

“gerencialismo, novo gerencialismo, nova gerência pública ou gerência baseada no 

desempenho”.  

Analisando-se as características dessa “Nova Gestão Pública” percebe-se a 

tendência de adoção de um enfoque empresarial para a gestão, com destaque para 

medidas de redução dos custos, reformulação de alguns processos, em busca do 

aumento de eficiência e eficácia, além de uma tendência de clientelização dos 

cidadãos/contribuintes. Para Abrucio (1991), o "novo gerencialismo público" foi 

realizado através de uma maior ou menor ênfase no controle de gastos estatais, foco 

no cidadão/cliente (clientelização do cidadão), e uma maior participação popular nos 

processos decisórios. Por outro lado, vale salientar, inspirar-se na gestão privada 
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constitui-se enquanto um erro teórico porque a gestão pública é, por seus objetivos, 

procedimentos e finalidades, diferente da gestão privada. 

É importante ressaltar que o ambiente de atuação da Administração Pública 

é de uma complexidade que sugere mais que uma simples análise jurídica, mas 

também análises econômica, sociológica, administrativa e política – onde diversas 

forças, internas e externas, atuam juntas e entrelaçadas. É impossível dissociar 

política e administração no contexto da gestão pública, uma vez que toda e qualquer 

teoria sobre a Administração Pública é decorrência de uma teoria de Estado, uma 

teoria política, portanto. 

Procedendo-se com um recorte para o cenário nacional, a reforma do 

aparelho estatal no Brasil ocorre em meio à “crise fiscal do Estado" – num cenário 

conturbado. No início dos anos 90, o governo Collor de Mello tentaria desmontar o já 

enfraquecido aparato estatal, relacionando a reforma pretendida a questões como a 

moralização e a modernização da administração pública brasileira, altamente 

necessárias naquele momento. Este é, portanto, um ponto balizador das agendas 

reformistas orientadas para o mercado e o capitalismo contemporâneo, refletindo um 

maior alinhamento das “castas” políticas e empresariais do Brasil às diretrizes do 

Consenso de Washington (Fiori, 1993). Por outro lado, apesar das iniciativas de 

Collor, apenas no Governo de Fernando Henrique Cardoso as reformas de Estado se 

tornariam mais consistentes, com maior notoriedade, sendo tratadas por um Ministério 

específico. 

A reforma gerencial brasileira defronta-se com um ambiente adverso, 

caracterizado pelo total desmantelo da máquina pública, em um período recente de 

redemocratização do país, ainda emergido em práticas clientelistas e desajustes 

fiscais. Naquela época, foram falhas as tentativas de modernização da administração 

pública por não conseguirem reverter tais processos (em pleno andamento). Aliados 

às incapacidades fiscais e administrativas do Estado, persistem os ataques aos 

padrões éticos no serviço público, permeados por práticas clientelistas e 

patrimonialistas. 

Apontados os fatores causadores da crise no país, Bresser Pereira (1998) 

discorre sobre a implementação de uma reforma voltada para o mercado, nos moldes 

liberais, sem “extremismos”, buscando uma redefinição do papel estatal, que deixaria 

de lado esse caráter de promotor direto do progresso, e tomaria para si um papel mais 

regulador, facilitador e fomentador do desenvolvimento econômico e social. 
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Todos esses esforços almejavam o desenrolar de um objetivo maior, 

estabelecido em contexto macro: o assertivo direito à cidadania, à consecução da 

“coisa pública”, combatendo a apropriação do Estado e a sobreposição do privado 

sobre o público. No entanto, paradoxalmente, reiteram Schneider e Maxfield (1997), 

ao se trilhar para as reformas orientadas para o mercado, apesar da busca constante 

por essa ruptura, abrem-se novas possibilidades de apropriação do público pelo 

privado, novas “rendas” passíveis desse apoderamento. Os autores citam como 

exemplo o caso das privatizações dos bens do Estado. 

Para Bresser-Pereira (1998), a busca por um setor público que se permita ser 

mais flexível e proporcione uma maior autonomia para seus gestores, teria sido o tema 

central na construção do discurso da reforma gerencialista no Brasil. A simples 

substituição de controles e processos altamente burocráticos por uma gestão voltada 

para resultados, proporcionará aos administradores uma gestão mais eficiente e 

eficaz, o que não seria mais possível dentro dos padrões atuais – ultrapassados e 

desalinhados – do serviço público. 

Apesar dos argumentos apresentados, Bresser-Pereira (1998) reitera a 

necessidade (e a preocupação) de se harmonizar a flexibilização – necessária – do 

“novo setor público” e a preservação da “coisa pública”. Há de se fazer as 

ponderações necessárias entre autonomia do gestor e os riscos de corrupção. O autor 

refuta a premissa conservadora de que os agentes públicos atuam sempre em 

interesse próprio, e deduz um equilíbrio volátil entre o interesse privado e o público, 

basilado pelos controles existentes e pela própria consciência do gestor.  

Outro questionamento levantado, pondo sob vigília os preceitos da reforma 

gerencial no Brasil, é a expressiva mudança cultural que seria necessária para seu 

êxito. Até em países desenvolvidos, de democracia consolidada e serviço público 

profissionalizado (ou em avançado processo de profissionalização), impõe-se 

barreiras na reformulação dessas estruturas tradicionais e burocratizadas. No Brasil e 

demais países em desenvolvimento, onde ainda não se reúnem as condições básicas 

para um serviço público moderno e independente, requerem-se mudanças ainda mais 

profundas e estruturantes, a fim de que se substituam os (persistentes) modelos 

patrimonialistas e corporativistas, por um padrão de mercado, alinhado às práticas 

capitalistas modernas e às tendências internacionais de gestão pública. 

Não obstante, o autor aponta que, no caso brasileiro, evidencia-se que a 

descentralização ocorrida também resultou no aumento da competição por recursos 
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entre os diversos entes do governo. Denominada, na literatura, como a “guerra fiscal 

entre os Estados” resultante desse processo que, no final das contas, gerou benefícios 

às empresas e prejuízo aos cidadãos. 

Face ao exposto, dada a contextualização sobre a evolução do modelo 

burocrático para o gerencial na Europa e nos Estados Unidos, culminando no caso 

brasileiro, nota-se que as investidas em busca de novas práticas, maior eficiência e 

qualidade na administração pública não obtiveram o sucesso desejado no Brasil, 

muito em razão dos obstáculos nas adequações das propostas internacionais de 

reforma administrativa para a realidade local, das velhas estruturas da política 

brasileira. 

Para Da Costa (2006, p. 2), sobre os elementos condicionantes e impeditivos 

a uma real reforma administrativa no Brasil, destacam-se três grupos de problemas 

no contexto cultural e sociopolítico brasileiro que se apresentam como entraves à 

modernização do Estado: “o patrimonialismo, o personalismo e as fragilidades da 

democracia, manifestadas pelo autoritarismo, clientelismo e mandonismo local” . 

Nesse sentido, para Azevedo (1992), o debate sobre a administração pública 

e seus contextos, aponta, impreterivelmente, para a integração necessária da esfera 

da política, do planejamento e da administração.  

Ambientados sobre esse contexto da modernização do Estado brasileiro, seus 

avanços e fracassos, no próximo tópico será tratada a temática do planejamento e a 

tendência de introdução de um planejamento estratégico no setor público, 

evidenciando-se o quanto essa ferramenta pode ser importante no atingimento das 

metas e entregas de valor público. 

 

2.2 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NO SETOR PÚBLICO 

 
De acordo com Alday (2000), o ambiente de mudanças constantes no Brasil 

e no mundo exige uma capacidade de adaptação das organizações e, portanto, 

aprimoramento na construção dos processos e estabelecimento das estratégias 

gerenciais. 

Até os anos de 1950, as referências para o desempenho organizacional 

baseavam-se, primordialmente, nas questões orçamentárias, que seriam base para 

as decisões futuras. Com a volatilidade dos ambientes e modernização dos mercados, 

essa análise se tornaria incipiente e frágil. Com isso, buscando-se uma análise mais 
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crível e com a abrangência necessária, idealizou-se um planejamento com 

pensamento em longo prazo, objetivando uma análise do desempenho presente e 

passado, para a especulação das metas e estratégias futuras. Naturalmente, 

especulava-se um aumento quantitativo dos valores já alcançados, no entanto, não 

se tinha a ideia dos meios necessários para esse atingimento. Na maioria dos casos, 

em razão desse desconhecimento, as metas propostas não logravam êxito (ANSOFF; 

MCDONNELL, 1993). 

Ainda de acordo com os autores Ansoff e McDonnell (1993), na década de 60, 

começou-se a idealizar o planejamento estratégico para o combate à falta de 

crescimento econômico e às crises financeiras existentes. Instituiu-se uma nova forma 

de pensar planejamento, que sofreu bastante com a resistência e desconfiança por 

parte de alguns gestores. Apenas na década de 70, passados 10 anos, que a 

ferramenta do planejamento estratégico ganhou força e passou a ser melhor 

compreendido. 

Matus (2001) expõe que é através do “plano”, um produto momentâneo e com 

determinado objetivo, que se seleciona um encadeamento de decisões e iniciativas 

necessárias para o alcance das metas estabelecidas. Seria uma ação primordial em 

toda e qualquer prática humana, enquanto ferramenta para o “domínio da 

improvisação”. “A improvisação domina nosso dia a dia e a cegueira enevoa o 

caminho pelo qual trafegamos até onde não sabemos” (MATUS, 2001, p. 143). 

Por outro lado, alude Matus (2001), que nenhum método de planejamento é 

totalmente viável e certo, diante das incertezas e mudanças dos cenários nos quais 

as organizações estão inseridas. O “plano” não está baseado em cálculos e estudos 

científicos, ele é uma “grande aposta”. As dúvidas, as imprecisões e os eventos 

inesperados de um “plano tradicional” que levam a sua adequação constante, tornam-

no imprevisível – necessitando-se, dessa forma, de um pensamento mais abrangente, 

de longo prazo, de caráter e análise estratégica. 

Porter (2000) defende que o estabelecimento de uma estratégia é sinônimo 

de realizar escolhas, tomar decisões com um olhar para o futuro. Dessa forma, 

também é optar pelo “não fazer”, decidir quais necessidades e anseios dos clientes a 

empresa irá priorizar, ao delinear seus objetivos estratégicos – ao passo que, outros 

ficarão em segundo plano. É necessária a ruptura com as velhas estruturas e velhos 

modos de fazer, rompendo com a visão tradicional de planejamento e sugerindo uma 

mudança de postura intelectual e governamental. É preciso entender que o 
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planejamento não se propõe a prever o futuro, mas viabilizá-lo da maneira mais 

interessante à organização, ampliando as possibilidades e liberdades. A gestão 

estratégica emerge enquanto fator principal na atuação contra as constantes 

mudanças, viabilizando um novo olhar sobre os objetivos organizacionais e as 

melhores ações a serem implementadas (ALEIXO; HOLANDA; ANDRADE, 2006). 

Ao tratar-se de análise estratégica levantam-se questões mais complexas, 

pois é necessário estabelecer estratégias de jogo em que se combinam conceitos 

como: relações de poder, autoridade, aceitação, acordos mútuos, o confronto e o 

convencimento. Analisar e estabelecer uma estratégica perpassa pela combinação de 

todas essas variáveis, incorporando-as e trazendo uma maior viabilidade e 

credibilidade ao plano. Ainda de acordo com Matus (2001), é fundamental no jogo 

estratégico que cada jogada abra caminho e viabilize a que virá a seguir, até que todas 

sejam realizadas e alcancem o êxito esperado. 

Hunger e Wheelen (2002) reiteram que, no momento da análise e elaboração 

da estratégia, deve-se observar as forças e fraquezas organizacionais, desenvolvendo 

planos de longo prazo que defrontem as ameaças (internas e externas) e saibam 

aproveitar as oportunidades que surgirem. O objetivo principal de um pensamento 

estratégico é a concretização do planejamento, a fim de satisfazer as necessidades 

de seus clientes (ou cidadãos) e trazendo vantagens competitivas à organização. O 

primeiro passo para a elaboração do planejamento estratégico é a caracterização da 

instituição, mensurar os recursos disponíveis para a execução do planejado, 

estabelecer sua razão de ser e sua visão de futuro. Nesse contexto, desenhar a 

estratégia organizacional é alinhá-la com a missão, visão e valores da organização, 

tornando-a mais consistente e, antecipadamente, antevendo as ações necessárias à 

sua execução. 

Conforme denota Ansoff (1993, p. 15), a administração estratégica 

estabelece-se enquanto um processo ordenado e contínuo que objetiva “posicionar e 

relacionar a empresa a seu ambiente de modo que garanta o seu sucesso continuado 

e a coloque a salvo de eventuais surpresas”. O autor destaca, enquanto os primeiros 

passos para sua implantação, a definição da missão, visão e valores organizacionais, 

que, por si só, demonstram para o público interno e externo as diretrizes que os 

nortearão, agregando valor às ações diárias e contribuindo para uma melhor entrega 

aos clientes.  
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Para Matias-Pereira (2011), o planejamento estratégico diz respeito às 

decisões do mais alto nível organizacional, estabelecendo as diretrizes gerais a serem 

perseguidas por todos os colaboradores. O autor defende a necessidade de 

transformá-lo em ações, para que possam viabilizar sua execução. Para tal, o 

planejamento tático, de nível intermediário, estabelece – baseado no primeiro – um 

plano de ações para cada setor da organização. Por fim, na base da pirâmide, o 

planejamento operacional traduz-se em ações alinhadas às diretrizes estabelecidas. 

Planejamento estratégico é uma análise antecipada do ambiente 

organizacional – interno e externo, na tentativa de estabelecer um plano de trabalho 

de longo prazo, ajustado aos objetivos almejados, sua visão de futuro. Por outro lado, 

não raros casos, os gestores empreendem esforços no diagnóstico do ambiente e 

elaboração dos planos, mas fracassam na sua execução (MALQUI; CARBAJAL, 

2009).  

De acordo com Crainer e Dearlove (2014), o delineamento do caminho a ser 

trilhado pela organização passa pelo estabelecimento do planejamento estratégico. 

Estabelecer uma estratégia é definir quais decisões serão tomadas frente ao ambiente 

e aos riscos que ele impõe. Busca-se elaborar estratégias para o presente, mas 

também pensando no futuro, nas modificações internas e externas que poderão 

ocorrer em longo prazo. 

O planejamento estratégico, portanto, proporciona à organização um 

sentimento de segurança e autoconfiança, ao lançar um olhar para o futuro e traçar 

os meios para alcançá-lo. Dessa forma, os elementos que constituem o planejamento 

estratégico – a missão, visão, valores, objetivos, diagnóstico dos cenários e o 

delineamento das ações operacionais – definem o perfil organizacional (FISCHMANN; 

ALMEIDA, 1993). 

Diante dos processos de modernização e reformas dos aparatos estatais, 

diversos métodos e ferramentas, comumente aplicadas na iniciativa privada – como 

as técnicas de Planejamento Estratégico, por exemplo, começaram a ser introduzidas 

e adequadas ao setor público. Azevedo (1992) sinaliza que o conceito de 

planejamento citado por Matus diz respeito a essa articulação entre planejamento e 

governo. Matus procura estabelecer o planejamento enquanto ferramenta de governo, 

capaz de trazer flexibilidade e resultados, adequando-se à realidade da administração 

pública. 
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O conceito de planejamento estratégico aflorou diante desse (novo) ambiente 

de rápidas mudanças, onde as organizações perceberam a necessidade de se 

programarem antecipadamente, evitando gastos e investimentos desnecessários. No 

setor privado, a partir de meados do Século XX, sua adoção era quase que obrigatória 

pelas empresas, no entanto, somente após algum tempo é que o serviço público 

começaria a adotá-lo (SILVA; GONÇALVES, 2011).  

Se o governante deseja resultados satisfatórios, deve aprender a “jogar no 

jogo social”. É necessária a articulação do plano com a realidade, tornando-o 

exequível, traçando a linha entre o “pode ser" e o “deve ser”. No jogo estratégico, além 

de torná-lo viável, é preciso saber lidar com os atores envolvidos (ou jogadores, como 

o autor denomina) e com as conjunturas que circundam o jogo social (MATUS, 2001). 

No contexto do setor público, o planejamento estratégico acabou se 

consolidando enquanto uma das principais ferramentas de gestão organizacional. 

Assim como na iniciativa privada, as instituições públicas devem buscar a promoção 

de um planejamento estratégico, com todos os elementos necessários à sua boa 

execução: o diagnóstico preciso do seu ambiente, objetivos em longo prazo, 

reconhecer suas capacidades e limitações. Diante da modernização e melhoria na 

qualidade dos seus planos e ações, o serviço público, naturalmente, tende a ser mais 

eficaz e realizar melhores entregas à população – com isso, as pessoas também se 

tornarão mais exigentes (WRIGHT; KROLL; PARNELL, 2000). 

É cristalino que, ao tratar-se de estratégia na gestão pública, esta possui 

objetivos diferentes que no setor privado – pela própria natureza e finalidades das 

organizações. De maneira geral, são realizadas adaptações do modelo utilizado pelo 

setor privado, para uma melhor adequação ao contexto e necessidades do setor 

público. De acordo com Llewellyn e Tappin (2003), a introdução da ideia de estratégia 

no setor público veio com a reforma gerencialista, incorporada do setor privado, 

portanto, trata-se de um fenômeno recente. 

Para Ferreira et al. (2013), vale salientar que a gestão pública está imersa em 

um contexto e ambientes completamente diferentes do setor privado, possuindo uma 

dinâmica própria. Dessa forma, simplesmente utilizar as ferramentas estratégicas 

oriundas do setor privado, sem esse cuidado e as adequações necessárias, geraria 

um enorme conflito de interesses entre política e administração, essa eterna dualidade 

que permeia as organizações públicas. Ainda de acordo com os autores, o modelo de 

gestão estratégica se ajusta parcialmente ao setor público, tendo em vista que a 
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gestão pública possui um caráter monopolista, não participa diretamente do mercado 

e não necessita criar vantagens competitivas, por exemplo.  

Nesse sentido, as organizações públicas procuram aperfeiçoar e adequar da 

melhor maneira a formulação do seu planejamento estratégico, utilizando técnicas, 

prospecções e estabelecendo diretrizes, alinhando-o com a formulação e execução 

das políticas públicas (BASSI; SILVA, 2012). 

Conforme publicou Andrews et al. (2007), a estratégia em administração 

pública é classificada em dois tipos: um primeiro modelo, no qual o planejamento é 

mais racional, com estratégias desenvolvidas após severa análise, lógica, com 

diagnóstico dos ambientes e o estabelecimento de uma visão e planos para o futuro, 

com escolhas técnicas. Na segunda classificação, a elaboração de uma estratégia é 

originária de relações e trocas entre grupos políticos, outros os grupos internos e 

diversos stakeholders. Neste segundo caso, há uma fragilidade no processo de 

construção das estratégias, pondo em xeque se estas realmente representam os 

interesses institucionais – e o interesse público, acima de tudo. 

Por outro lado, de acordo com Stewart (2004), a estratégia no setor público 

classifica-se em três tipologias, a saber: a política, a administrativa e a gerencial. A 

estratégia política diz respeito às ações de Governo, a agenda a ser trabalhada e as 

articulações para sua execução. Quanto à estratégia organizacional, esta mais 

aproxima da estratégia do setor privado. Neste modelo, há uma preocupação com 

uma análise de ambientes, uma visão de sustentabilidade, concorrência e previsão do 

futuro. Por fim, a estratégia gerencial refere-se às ações de ordem técnica, como a 

elaboração e prospecção de relatórios, orçamentos, alocação de recursos e outras 

atividades que subsidiam a tomada de decisão do gestor público.  

Em ambientes dinâmicos e complexos, como são as conjunturas da 

administração pública, os gestores máximos devem ser constantemente subsidiados 

com as informações legais, políticas e econômicas, para que sejam tomadas as 

decisões mais acertadas. O conhecimento dos ambientes e suas relações reflete 

diretamente nas decisões e, por consequência, nos serviços ofertados à população 

(CERTO; PETER, 1993). 

Ao tratar-se do planejamento estratégico no cenário nacional, diante das 

inúmeras dificuldades e das falhas no ambiente da gestão pública brasileira, 

demandou-se um intenso processo de reformas e modernização da máquina pública 

ao longo dos anos, na tentativa de alinhar-se às novas tendências de administração 
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estratégica verificadas em diversos países  (BRESSER-PEREIRA, 2000; SECCHI, 

2009). Verifica-se, portanto, que, somente a partir dos anos 1990 houve a introdução 

de modelos de gestão estratégica na administração pública brasileira. 

Na última década, no Brasil, após mais de 20 (vinte) anos de crise econômica 

e fiscal, houve uma rápida recuperação do crescimento e dos investimentos estatais, 

culminando em uma significativa melhoria dos indicadores sociais, do mercado de 

trabalho, geração de emprego e renda. Com isso, diante desse cenário cada vez mais 

complexo e em franco crescimento, reacendeu-se a necessidade de um planejamento 

estratégico mais bem estruturado e alinhado às ações governamentais e às políticas 

públicas (CARDOSO JR., 2014). 

Apesar da sua importância, empiricamente reconhecida e constantemente 

citada na literatura, alguns autores, como Little (2002), denotam que, para muitas 

organizações, o planejamento estratégico ainda parece algo distante, ficando restrito 

somente à alta gestão e não conseguindo se transmitir aos demais colaboradores, 

que se sentem alheios ao processo – sem o senso de pertencimento àquele plano. 

Lamentavelmente, assim como na iniciativa privada, essa também é uma realidade 

fortemente percebida nas organizações públicas. 

Nos itens a seguir trata-se sobre Gestão de projetos, em sentido mais amplo, 

e, na sequência, especificamente, sobre a Gestão de projetos no setor público. A 

gestão de projetos decorre de um planejamento estratégico institucional e, assim 

como esse, emergiu mais fortemente com a construção de uma “Nova gestão pública”. 

 

2.3 GESTÃO DE PROJETOS 

 
Conforme o disposto no PMBOK (2008, p.5), “projeto é um esforço temporário 

para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. A sua natureza temporária 

indica um início e um término definidos.” No entanto, ainda em consonância com o 

guia PMBOK (2008), o termo “temporário” não quer dizer que o projeto seja de curta 

duração, apenas define que ele possui início e fim delimitados. A definição de 

temporário não é aplicável aos produtos, serviços ou resultados criados, pois “a 

maioria dos projetos é realizada para criar entregas duradouras”. Além disso, o 

mesmo guia do PMI - Project Management Institute define as práticas de gestão de 

projetos como sendo “a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e 

técnicas nas atividades do projeto a fim de atender aos seus requisitos” (PMI, 2008). 
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Para Valeriano (2002), um projeto é definido como um “pacote de trabalho”, 

distinto das atividades rotineiras da organização, ratificando sua singularidade no 

fazer diário organizacional. De acordo com Kerzner (2006) um projeto deve possuir 

um objetivo e utilizar recursos, operando sob pressões de prazos, custos e qualidade.  

Há tempos já se vem sendo discutido sobre a área de gestão de projetos. 

Alguns autores afirmam que a gestão de projetos já existe desde as civilizações mais 

remotas (LAFETÁ et al., 2016); por outro lado, uma teoria mais consensual aponta 

que as práticas de gestão de projetos começam a tomar corpo e se consolidar, apenas 

na décadas de 1950 e 1960, tratando de projetos vultuosos, principalmente nas área 

de engenharia.  

Nos EUA, no ano de 1969, foi fundado o PMI, instituição que reúne inúmeros 

profissionais referências na área e, através do seu guia PMBOK, nas suas diversas 

edições, estabelece um manual de boas práticas em Gestão de projetos – servindo 

como parâmetro mundial para os gerentes de projetos.  

Nesse ínterim, apenas em meados dos anos de 1980, houve um avanço 

significativo nas práticas e técnicas de gestão de projetos, buscando resolução para 

diversos problemas inerentes à área. De acordo com Carvalho e Rabechini (2007), 

nos anos 2000, houve uma grande evolução das metodologias de gerenciamento de 

projetos, incorporando-se novas técnicas e estabelecendo-se boas práticas de gestão 

que serviriam como referência. É nesse contexto que surgem os manuais de boas 

práticas, como o reconhecido – mundialmente – guia PMBOK. 

No novo milênio, percebe-se o quanto as organizações têm evoluído e, com 

isso, o quanto se faz necessária uma visão macro, geral do projeto, para seu melhor 

gerenciamento. Ademais, segundo os autores, é necessário ainda entender além do 

ambiente externo da organização; é preciso que se compreenda o nível de maturidade 

organizacional na área de gestão de projetos, para que se possa melhor estabelecer 

as ferramentas de gestão adequadas à realidade organizacional, incorporando mais 

que elementos estritamente técnicos (CARVALHO; RABECHINI, 2007). 

Diante do exposto, a partir desse período, com a consolidação das boas 

práticas na área, começa-se a entender que gerenciar projetos, conforme Heldman 

(2015) ressalta, engloba diversas questões inter-relacionadas e o entendimento de 

diversificadas áreas de conhecimento, para uma melhor compreensão do projeto 

gerido, estabelecendo boas práticas do seu planejamento, passando pela execução, 
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seu monitoramento e controle, medindo os resultados e aplicando as ferramentas e 

metodologias adequadas a cada ação do projeto. 

Nesse contexto, mediante as características anteriormente destacadas, por 

suas particularidades, cada projeto também necessita de particularidades em sua 

gestão. Ainda de acordo com Kerzner (2006), gerenciar um projeto sugere articular o 

que fora planejado às ações a serem desenvolvidas, com monitoramento e controle 

nas suas etapas, promovendo, por fim, a realização dos seus objetivos. 

Valeriano (2002) aduz que gerenciar um projeto é estabelecer, objetivamente 

e de maneira articulada, diante das diversas áreas de conhecimento, uma série de 

habilidades e técnicas visando ao alcance dos objetivos propostos. Com isso, busca-

se a padronização das ações ao longo das atividades do projeto, baseados nas boas 

práticas estabelecidas. As boas práticas de gestão de projetos permitem ao gerente 

de projetos um melhor controle de suas atividades, conduzindo o gestor à otimização 

dos recursos disponíveis e assegurando o êxito do empreendimento. 

Para Vargas (2003) são inúmeras as vantagens advindas do gerenciamento 

de projetos, tais como: possibilitar uma maior competividade a introdução de novas 

ferramentas na organização; tornar mais fácil e ágil o redirecionamento de ações, 

diante de mudanças ambientais; registrar e prever as perspectivas futuras da 

organização; melhor gerenciamento de recursos e finanças e reunir um maior número 

de informações, de forma prática, facilitando a tomada de decisão por parte do gestor. 

Para Silva, Nascimento e Araújo (2017), a gestão de projetos tem trilhado um 

caminho comum à estratégia organizacional, convergentes. Em consonância com o 

Guia PMBOK, apontam-se os projetos como uma forma ordenada do alcance dos 

objetivos da organização, esses integrantes de um objetivo macro, estratégico. Assim 

sendo, apontam os autores, que o sucesso de um empreendimento vai além dos 

comuns parâmetros de entregas e custos. Nesse sentido, Shenhar et al. (2007, apud 

Silva, Nascimento e Araújo, 2017, p. 4) denota que “existem dimensões de sucesso 

adicionais, como os resultados do negócio, que podem ser alcançados através de um 

bom alinhamento entre o gerenciamento de projetos e a estratégia do negócio”.  

A gestão de projetos tem ganhado força nos últimos anos, pois conforme 

Alves (2008), na atual conjuntura organizacional, repleta de competividade e 

mudanças constantes, as organizações sentem-se obrigadas a acompanhar o 

ambiente, mitigando os riscos e buscando um melhor gerenciamento dos seus 

recursos, fazendo mais entregas – com qualidade – e em menor tempo. Para o autor, 
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os processos de gerenciamento de projetos possuem a capacidade de apresentar 

“mais com menos”, alinhando as necessidades dos clientes aos recursos 

organizacionais disponíveis, promovendo uma melhor visualização das demandas e 

controle dos custos e prazos. 

Heldman (2005) elenca algumas vantagens advindas da introdução de boas 

práticas da gestão de projetos na organização, a exemplo de: redução de custos e 

riscos, aumento da qualidade, melhoras na comunicação, produção de controle e 

relatórios que exprimem a realidade organizacional e melhorias no desempenho geral 

das atividades do projeto.  

Ao tratar-se das boas práticas de gerenciamento de projetos, o PMBOK é o 

guia principal do gestor e tornou-se base para diversas outras ferramentas. De acordo 

com Veras (2016), cada processo disposto no guia diz respeito a um pacote de 

ferramentas, técnicas, relatórios e estruturação necessária ao bom gerenciamento de 

projetos, sendo, por isso, atualmente considerado um guia global padrão das boas 

práticas para a gestão de projetos. Sabendo-se que o ciclo de vida do projeto se divide 

em 05 (cinco) etapas, a saber: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e 

controle e encerramento, o PMBOK dispõe de 47 processos básicos a serem 

realizados ao longo desse ciclo, conforme exposto na figura 5.  

Fonte: Medeiros (2017), adaptado de PMI (2013). 

Figura 5 – Ciclo de vida e processos de gerenciamento de projetos (PMBOK) 
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Dessa forma, de acordo com o guia PMBOK (PMI, 2013) e Medeiros (2017, 

p. 36-37), conforme exposto na figura 5, o ciclo de vida de gerenciamento de projetos 

se divide em cinco etapas, detalhadas sucintamente a seguir: 

• 1º: Iniciação: diz respeito ao primeiro passo no gerenciamento de projetos, 

quando se define uma nova necessidade, novo projeto ou nova etapa de 

um projeto existente (PMI, 2013). Dessa forma, é a fase onde se define as 

primeiras ideias e delineamentos iniciais de um projeto. 

• 2º: Planejamento: numa segunda etapa, de acordo com Vargas (2009), 

são detalhados os planos para o desenvolvimento das atividades do 

projeto e as ações a serem realizadas com essa finalidade. Para Veras 

(2014), essa é a etapa mais importante e crucial no ciclo de vida do projeto, 

marco da definição do seu sucesso ou fracasso, e está diretamente ligada 

à fase de iniciação. É nessa fase que são delineadas as ações a serem 

desenvolvidas, recursos disponíveis e colaboradores envolvidos com a 

finalidade de lograr êxito na finalidade central do empreendimento, definido 

na fase anterior. 

• 3º: Execução: Para Veras (2016), nessa etapa são integrados os recursos 

e pessoas, para se cumprir os planos estabelecidos. Essa fase do ciclo de 

vida do projeto que se refere a um grupo de ações a serem implementadas 

com o fito de realizar os objetivos planejados anteriormente.  

• 4º: Monitoramento e controle: de acordo com Dinsmore e Cabanis-Brewin 

(2009), neste momento se analisam os dados obtidos ao longo da 

execução do projeto e, a partir daí pode-se mensurar seu êxito e melhorias 

necessárias. Para o PMI (2013), na etapa ou fase de monitoramento e 

controle, dispõem-se das ferramentas de aferição do desempenho do 

projeto, apontando os fatores de sucesso, pontos fracos e novos rumos a 

serem tomados. 

• 5º: Encerramento: por fim, este diz respeito à finalização do projeto, onde 

busca-se conferir a finalização das demais etapas, em conjunto, e verificar 

a aceitação das entregas – produtos ou serviços – por parte dos 

interessados. De acordo com PMI (2013), essa etapa resume-se a dois 
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processos: finalizar o projeto e suas aquisições, conferindo se todas as 

outras etapas também estão concluídas e podem ser finalizadas. 

Apesar de divididas nas fases (ou etapas) anteriormente elencadas, os 

processos de gerenciamento podem permear as fases e elas se sobrepõem, 

interagindo entre si. Não necessariamente são sequenciais e estanques e os 

processos podem ocorrer mais de uma vez ao longo do projeto (PMI, 2013). Os 

processos no PMBOK são integrados e obedecem a uma ordem de acontecimentos; 

por isso, são divididos em fases: para que se tenha uma ideia de início, execução e 

finalização do projeto.  

De acordo com Gomes (2013), no guia PMBOK, os grupos de processos não 

estão necessariamente ligados às fases dos projetos, pois essas etapas estão 

diretamente ligadas à conclusão das entregas planejadas, definindo, assim, o ciclo de 

vida de projeto. Dessa forma, o PMBOK não estabelece à risca as entregas que 

precisariam ter ao longo do ciclo de vida do projeto, mas enfatiza que uma série de 

processos devem ser realizados ao longo da sua execução. 

Nesse sentido, para Vargas (2009), vale salientar que os processos previstos 

no guia se referem ao ciclo de gerenciamento do projeto, denominado, por alguns 

autores, como o ciclo de vida do projeto. Dessa forma, ao se falar sobre o ciclo de 

vida, remete-se ao grupo de processos necessários ao gerenciamento.   

A adoção das práticas de gestão de projetos, de acordo com Nasir et al. 

(2015), têm contribuído no aprimoramento do cenário organizacional, estabelecendo 

uma cultura de planejamento das ações, execução a partir de processos pré-definidos, 

melhor controle das ações e mensuração dos resultados obtidos, gerando vantagens 

quanto à efetividade dos processos realizados e otimização dos recursos que a 

organização dispõe, influenciando, inclusive, nas questões relacionadas à cultura 

organizacional. 

Para tanto, a gestão de projetos deve ser alinhada aos objetivos estratégicos 

da organização, direcionando as ações e garantindo que as metas organizacionais 

sejam alcançadas. Valeriano (2002, p. 65) ressalta que “a gerência estratégica 

formula, implementa e avalia linhas de ação multidepartamentais que levam uma 

organização a atingir seus objetivos de longo prazo, relativos a seus produtos, 

mercado, clientes, concorrente, sociedade etc.” Nesse sentido, estabelecer um 

planejamento estratégico significa realizar planos baseados no ambiente – interno e 

externo – da organização, prevendo as possíveis barreiras e estabelecendo as metas 
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a serem alcançadas, metas essas que podem ser projetizadas e facilitadas através 

das boas práticas de gestão de projetos. Percebe-se, portanto, um alinhamento 

necessário entre as práticas de planejamento estratégico e gestão de projetos.  

Para Valeriano (2005), se os projetos da organização não estiverem em 

sintonia com os seus objetivos estratégicos, podem estar caminhando em direções 

opostas, desperdiçando esforços e recursos organizacionais. O projeto é um dos 

principais condutores para a consecução dos objetivos estratégicos da empresa, 

sendo primordiais para a otimização das ações e alcance das metas estabelecidas. 

Por fim, ressalta-se o quanto o gerenciamento de projetos vem ganhando 

notoriedade e é utilizado pelas organizações das diversas áreas, públicas e privadas, 

contribuindo para um melhor estabelecimento e execução do seu planejamento, 

otimização dos recursos empregados e mensuração realista dos objetivos 

pretendidos. Tratar sobre a gestão de projetos no setor público, especialmente, é uma 

temática ainda recente e embrionária; no entanto, a crescente cobrança dos cidadãos 

por entregas mais rápidas e de melhor qualidade demonstra a necessidade da adoção 

das boas práticas de gestão de projetos no setor. 

 

2.3.1 Gestão de Projetos no Setor Público 

 

Para um melhor atendimento das demandas públicas, as instituições ao se 

depararem com ambientes complexos e mutáveis, necessitam de processos 

colaborativos, que auxiliem no gerenciamento dos seus projetos, permitindo, assim, 

qualidade, agilidade nas entregas e geração de valor para seus clientes-cidadãos, em 

observância ao seu planejamento estratégico. 

Nesse sentindo, diante de um mundo globalizado, informatizado e 

transparente, os cidadãos tornaram-se mais exigentes com os gestores e anseiam por 

uma prestação de serviços com melhor qualidade e agilidade, forçando, dessa forma, 

a introdução e adaptação de ferramentas típicas da iniciativa privada para a gestão 

pública – que se sente pressionada a fazer mais, aproveitando melhor os recursos 

disponíveis. 

Diante do exposto, outros autores reiteram que as práticas de gerenciamento 

dos serviços públicos são completamente distintos do setor privado, tendo em vista a 

complexidade do seu ambiente e os inúmeros atores e interesses envolvidos. Reforça-

se que o setor privado prima pela produção de bens e serviços, com o único objetivo 
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de gerar valor monetário, o que justificaria a sua intensa busca por eficiência dos 

projetos e otimização dos recursos de que dispõe, uma vez que a lucratividade e sua 

própria sobrevivência são colocadas em risco (FARNHAM; HORTON, 1992). 

O setor público, diferente da iniciativa privada, não possui o lucro como seu 

objetivo final. Sua principal missão é o atendimento às demandas públicas, através de 

um serviço de qualidade e que agregue valor público. Embora a sociedade, via de 

regra, seja a patrocinadora direta das ações do setor, através dos tributos a ela 

aplicados, nem sempre o objetivo principal é posto em prioridade, já que os objetivos 

políticos – e individuais, portanto, não raro, se sobrepõem aos interesses coletivos 

(HOOD, 1998). 

De acordo com Pinto e Silva (2009), a pressão da sociedade tornou-se fator 

determinante na incorporação de novas práticas e melhorias dos processos na gestão 

pública. Torna-se irremediável a comparação dos processos do setor público com os 

avanços percebidos na iniciativa privada e outros setores da economia, promovendo 

um redesenho das velhas estruturas e a incorporação gradativa de novas formas de 

fazer, substituindo o modelo arcaico, excessivamente burocrático, pelas práticas 

gerencialistas voltadas para resultados e satisfação dos clientes. 

 É inegável que, na última década, a gestão pública vem passando por 

mudanças significativas, em constante evolução, incorporando novos conceitos e 

quebrando paradigmas já enraizados. De acordo com Matias-Pereira (2010), a 

expectativa por uma melhor prestação de serviços públicos cresceu 

consideravelmente entre os cidadãos, o que levou a exigir novas práticas de gestão 

que pudessem melhor atender às demandas sociais. Nota-se uma preocupação 

crescente dos gestores na utilização de ferramentas de planejamento estratégico e 

melhorias na gestão dos projetos públicos, visando à otimização das ações e 

resultados alcançados com as políticas públicas – que, por si só, são altamente 

“projetizadas”. 

Sabendo-se que as organizações públicas requerem uma enorme quantidade 

de projetos simultâneos, torna-se necessário o fomento de uma estrutura e 

ferramentas capazes de gerenciar este portfólio crescente. Com uma Administração 

pública altamente “projetizada”, trabalhando rotineiramente baseada em 

planejamentos, projetos e processos, as boas práticas de gestão de projetos ganham 

valor estratégico central na consecução do planejamento organizacional, salientando 

que uma empresa de sucesso possui no seu fluxo de projetos a capacidade para 



52 
 

afrontar as mudanças inevitáveis – internas ou externas, sejam elas públicas ou 

privadas (CLELAND; IRELAND, 2002). 

Nesse contexto, sabe-se que não é recente a identificação dessas vantagens 

decorrentes das boas práticas de gestão de projetos no setor público. Dentre outros 

autores, Stuckenbruck e Zomorrodian (1987), desde aquela época, já corroboram que 

as práticas de gerenciamento de projetos possuíam um grande potencial para o 

renascimento da ineficiente gestão pública, especialmente nos países em 

desenvolvimento. No entanto, por outro lado, reiteram os autores, que para que 

satisfaçam os objetivos a que se propõem, a aplicação do gerenciamento de projetos 

no setor deve obedecer a uma série de requisitos mínimos, dentre eles, condições 

técnicas, políticas e ambientais favoráveis, incorporando-se aos valores e cultura 

organizacional. 

A simples importação, de maneira automatizada, para o setor público das 

técnicas e metodologias de gestão de projetos pressupõem um inevitável fracasso. 

Antes de tudo, é necessário um conhecimento prévio da realidade e particularidades 

do setor, para, só depois, alinhadas a isso, promover-se sua aplicação (PETERS, 

2008). Nessa perspectiva, em observância aos critérios elencados, o gerenciamento 

de projetos deve fomentar a construção de uma nova organização da administração 

pública, amparando uma transformação da velha realidade conhecida, focando em 

resultados, qualidade e constantes melhorias – valores absorvidos em conjunto com 

as boas práticas de gestão de projetos. 

De acordo com Amaral, Dinsmore e Siqueira (1998), os benefícios da gestão 

por projetos na gestão pública podem ser definidas como: a  celeridade da inserção 

das estratégicas governamentais, a orientação de uma gestão focada em metas e 

“entregas”, um ajuste mais rápido e adequado às mudanças existentes e a 

organização dos objetivos e planejamento das ações planejadas. Diante disso, as 

ferramentas de gestão por projetos tendem a agregar mais resultados positivos à 

administração pública, baseados na sua eficiência em orientação e execução de cada 

processo a ser executado, com práticas de planejamento e monitoramento, facilitando 

os ajustes e adequações necessárias. 

De acordo com Clemente (2002, p. 289), “a visão de racionalidade no uso os 

recursos, aprendizagem e participação, propiciadas pela gestão de projetos, é uma 

experiência dificilmente superada por modelos tradicionais de gestão”. Nesse sentido, 

partindo-se de um planejamento estratégico da organização, serão delineados os 
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planos e, por fim, os projetos deles decorrentes, a serem geridos através de 

ferramentas adequadas de gestão e por profissionais capacitados que consigam 

entender a dinâmica dos projetos e seus inúmeros processos – gerenciando suas 

relações, custos, riscos e entregas necessárias.  

Por outro lado, ao se abordar sobre gestão de projetos no setor público é 

necessário compreender também que há inúmeras barreiras a serem derrubadas. De 

acordo com Patanakul (2014), diversos estudos revelam infindas dificuldades para o 

gerenciamento de projetos no setor público, principalmente no que diz respeito às 

questões ambientais complexas e aos interessados no ambiente organizacional 

público, inclusive os de ordem política, fazendo com que o setor encontre, de fato, 

resistência no gerenciamento dos seus projetos. 

Ainda de acordo com Patanakul (2014), especificamente tratando do setor 

público, as adversidades se tornam ainda maiores e complexas, justamente em 

virtude da ligação heterogênea das diversas partes e as dificuldades para o 

gerenciamento desses interesses. Para Wirick (2009), as questões políticas também 

interferem bastante nos processos de gerenciamento de projetos no setor público. Seu 

ambiente organizacional é arraigado por vários conflitos de interesses e concessões 

políticas necessárias ao jogo, renegando questões técnicas como a adoção de 

ferramentas reconhecidas e boas práticas de gestão. 

Frente ao exposto, é cristalino que a administração pública se encontra, ainda, 

em estágio embrionário na adoção e desenvolvimento dos seus métodos de 

gerenciamento de projetos, se comparada às empresas privadas. Essa situação se 

deve por alguns motivos. Santos e Costa (2013) destacam alguns deles, a saber: o 

excesso de legalidade, a descontinuidade administrativa, resistência às mudanças, 

cultura e estrutura organizacional ligadas às velhas práticas, falta de treinamento e 

aperfeiçoamento de pessoal, burocracia excessiva, pouca tradição no uso de 

ferramentas e controle, um conceito de qualidade ainda incipiente e a desvalorização 

da área de gestão de projetos por parte dos gestores públicos. 

Contudo, diante dessa crescente, visando ao atendimento das necessidades 

e particularidades do setor público, o PMI, em sua 3ª edição do guia PMBOK, no ano 

de 2006, inovou trazendo um adendo do manual voltado especificamente para a 

gestão pública, nomeado como “Governement Extension to a Guide to the Project 

Management Body of Konwlegde”, ou, em uma tradução literal, “Extensão 

governamental para um guia de gerenciamento de projetos do corpo de Konwlegde”. 
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Esse anexo elenca os principais fundamentos de gestão de projetos, comumente 

aplicados à realidade das organizações públicas, sendo reconhecidas por estudiosos 

como as boas práticas de gerenciamento aplicadas ao setor (ROSA, 2007). 

Por fim, é notório que as organizações públicas precisam estar cada vez mais 

articuladas e em constante cooperação, apoiadas pelos avanços tecnológicos, 

buscando visão conjunta e abrangente dos gestores, para que se possa construir 

soluções em conjunto com a sociedade, a fim de se tornar mais accountable, 

transparente e participativa.  

Diante desse novo cenário, os gestores públicos deverão ser, a cada dia mais, 

provocados a promoverem uma melhor organização dos processos e estruturas, 

otimizando os recursos disponíveis, reduzindo custos e tempos de entrega, na busca 

pelo atendimento aos padrões de qualidade exigidos pela população. Partindo-se 

desse pressuposto, seria coerente imaginar o desenrolar de um plano estratégico 

organizacional, no âmbito do setor público, mitigado através de uma gestão de 

projetos integrada, aderente à realidade e com a maturidade necessária para a 

condução das transformações, na busca por qualidade contínua. 

Nesse contexto da gestão de projetos, diante da sua crescente, ainda mais 

recentemente, as práticas de gestão visual de projetos têm ganhado maior 

notoriedade no âmbito da academia e das atividades profissionais, facilitando o 

entendimento do gerenciamento por todos os envolvidos e, com isso, um maior 

envolvimento das partes na execução do projeto (TEIXEIRA; MERINO, 2014). A 

evolução da gestão visual de projetos, principais modelos, suas vantagens e avanços 

possíveis, serão tratados no item a seguir.  

 

2.3.2 Gestão visual de projetos 

 
Principalmente a partir dos anos 2000, iniciou-se uma intensa pesquisa e 

desenvolvimento de ferramentas visuais, baseados em canvas ou tabelas, buscando 

uma integração entre as boas práticas já estabelecidas, mas agregando inovações e 

as facilidades pretendidas. Como marco dessa nova forma de gerenciamento de 

projetos, disposta em telas e quadros visuais, baseando-se na tese de doutorado de 

Alexander Osterwalder, criou-se um modelo visual de gestão denominado Business 

Model Canvas (BMC) – cuja tela está apresentada na Figura 6. O BMC busca 

incrementar inovações em modelos de gestão de negócios, reforçando a necessidade 
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da simplificação de algumas questões mais complexas no contexto da gestão de 

projetos, suprimindo algumas lacunas identificadas e simplificando o entendimento e 

discussão entre os envolvidos e interessados (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011). 

 

Fonte: Osterwalder e Pigneur (2011) 

 

Nesse contexto, também no início dos anos 2000, diante das conhecidas 

limitações e dificuldades das abordagens tradicionais de gerenciamento de projetos, 

nasce a teoria de Gerenciamento Ágil de Projetos (GAP), que, nos ambientes cada 

vez mais dinâmicos e mutáveis, tem se consolidado e ganhado forças, dispondo de 

uma série de fundamentos e princípios que facilitam esse gerenciamento (Beck et al., 

2001). De acordo com Amaral et al. (2011), o GAP é caracterizado por possuir um 

grupo de princípios, com o intuito de simplificar e tornar o processo de gerenciamento 

de projetos mais interativo, dinâmico e simplificado, buscando proporcionar um melhor 

resultado com os recursos disponíveis, onde, por fim, é voltado para resultados, foco 

no atendimento do público e entregas aos clientes, deixando em segundo plano a 

grande quantidade de documentos e relatórios característicos dos modelos 

tradicionais. 

Figura 6 – Tela com componentes do Business model canvas (BMC) 
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Ao tratar-se das ferramentas tradicionais e boas práticas, o Guia PMBOK é a 

principal referência. Desenvolvido pelo PMI, em sua 6ª edição, o manual dispõe de 47 

(quarenta e sete) processos de gerenciamento, sendo 24 (vinte e quatro) na etapa de 

planejamento, onde, cada um desses processos engloba uma série de técnicas, 

relatórios, documentos, e estruturas necessárias para o apoio do gerenciamento de 

projetos (PMI, 2013). Nesse contexto, considera-se que com o aumento da 

complexidade dos ambientes organizacionais e, com isso, da gestão dos seus 

projetos, culminou-se também numa maior robustez e complexidade das 

metodologias e ferramentas necessárias ao seu gerenciamento, por vezes, tornando 

o processo mais burocrático e de difícil compreensão. 

Diante do quanto se tornou complexo o gerenciamento de projetos, na 

atualidade, sinaliza-se o quanto as práticas tradicionais são mecânicas, lineares, e 

burocráticas (GERALDI; MAYLOR; WILLIAMS, 2011), fomentando problemas nos 

processos comunicativos e na gestão da qualidade (BOMFIN; NUNES; 

HASTENREITER, 2012), gerando riscos e incertezas, dessa forma, concluem os 

autores, não são adequadas a esse novo ambiente de mudanças e dinamicidade 

exigida. 

Os modelos visuais possuem como ponto forte a simplificação dos processos 

de comunicação e integração do projeto, uma vez que os processos de comunicação 

entre as partes e a possibilidade de uma visualização integrada do projeto, 

demonstrada em uma única tela, tornam esses processos mais ágeis e de melhor 

entendimento. Para Camargo (2016), a disposição visual de projetos através do 

canvas, utilizando telas e outros artifícios, facilita uma visualização geral do que está 

sendo realizado no projeto e, portanto, facilita a percepção do gestor e partes 

interessadas, de maneira lógica e integrada. 

Diante das discussões levantadas nesse tópico, no quadro 1, estão resumidas 

– à luz da literatura – os principais benefícios e implicações da adoção da gestão 

visual de projetos para a organização. 

 

Quadro 1 – Benefícios da gestão visual de projetos 

Benefícios Descrição Autores 

Transparência  

Torna mais visível e 
transparente o processo por 
meio de uma base de 
informação comum aos 
envolvidos, melhora a tomada 

Parry e Turner (2006); Brady, 
Tzortzopoulos e Rooke (2012); 
Tjell e Boosch-Sijtsema 
(2015); Eaidgah et al. (2015); 
Tezel, Koskela e 
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de decisão e a alocação dos 
recursos.  

Tzortzopoulos (2016); 
Steenkamp, Hagedorn-
Hansen e Oosthuizen (2017); 
Tezel e Aziz (2017a).  

Coordenação  
Permite uma melhor 
coordenação e distribuição do 
trabalho entre os envolvidos.  

Lindlöf e Söderberg (2011); 
Teixeira e Merino (2014); 
Bititci, Cocca e Ates (2015); 
Tjell e Boosch-Sijtsema 
(2015); Beynon-Davies e 
Lederman (2016); Tezel e Aziz 
(2017a).  

Comunicação  

Promove o compartilhamento 
de informações e a 
comunicação mais direcionada 
de acordo com as prioridades 
organizacionais.  

Lindlöf e Söderberg (2011); 
Bititci, Cocca e Ates (2015); 
Tezel et al. (2015); Beynon-
Davies e Lederman (2016).  

Colaboração  
Ajuda no envolvimento e na 
interação entre diferentes 
setores e partes interessadas.  

Nicolini (2007); Eppler e 
Bresciani (2013); Viana et al. 
(2014).  

Simplificação  

Simplifica o fluxo de 
informações e torna mais fácil 
a sua incorporação à rotina das 
pessoas.  

Eaidgah et al. (2016); Jansson, 
Wiklund e Lidelöw (2016); 
Tezel, Koskela e 
Tzortzopoulos (2016).  

Fonte: Medeiros (2017, p. 54-55) 

 

Frente ao exposto, em virtude da sua simplicidade, flexibilidade e os 

benefícios prometidos, nota-se que a gestão visual tem ganhado força nos últimos 

tempos, surgindo diversas versões e modelos visuais inovadoras, dentre elas, no 

cenário nacional, merece destaque o LCC – Life Cycle Canvas, que integra parte do 

objeto de estudo desse trabalho e será abordado mais detalhadamente no tópico a 

seguir.  

 

2.3.2.1 O Modelo Life Cycle Canvas (LCC) 

 
Nos dias atuais, diante da grande complexidade dos ambientes e um contexto 

de incertezas, diversos estudos já fazem críticas aos modelos tradicionais de gestão 

de projetos, caracterizando-os como burocráticos e mecânicos, apontando a falta de 

aderência diante do cenário atual – que exige flexibilidade e dinamicidade (WHITTY; 

MAYLOR, 2009). Para Labuschagne e Brent (2005) a própria concepção de gestão 

de projetos vem sofrendo alterações desde o seu surgimento, culminando em 

organizações que buscam maneiras mais informais e dinâmicas para gerenciarem 

seus projetos. 

Recentemente, emergiram modelos visuais de gestão baseados em tabelas 

ou quadros, com a utilização de post-its, pouco texto, e que apresentam as 
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informações principais de maneira mais limpa e direta, por vezes, numa única tela, 

possibilitando, assim, uma melhor integração da gestão do negócio e o gerenciamento 

dos projetos (VERAS; CAMPELO, 2017). Por outro lado, segundo Veras (2016), 

muitos desses modelos apresentam quadros pouco dinâmicos, que, tendo em vista a 

complexidade do processo, não conseguem acompanhar todo o ciclo de vida dos 

projetos. 

Nesse contexto, diante da dificuldade e necessidades conhecidas, nos últimos 

tempos, têm emergido alguns modelos, baseados em canvas, com o objetivo de 

promoverem todo o ciclo de gerenciamento dos projetos – da sua iniciação ao 

encerramento. De acordo com Medeiros et al. (2017), um dos modelos idealizados 

com essa finalidade é o Life Cycle Canvas (LCC), cujo desenvolvedor é o Veras 

(2016), um modelo recente, portanto, que, baseado nos princípios, técnicas e 

ferramentas do guia PMBOK, mas sem perder as características de modelo visual, 

com a utilização de telas dinâmicas e em fases sequenciais, estabelece uma proposta 

do gerenciamento visual de todo o ciclo de vida dos projetos. 

O Life Cycle Canvas (LCC) emerge com a proposta de apresentar uma gestão 

de projetos simplificada, intuitiva e de melhor entendimento para as partes, 

estabelecendo uma proposição bem fundamentada, baseada nas boas práticas já 

consolidadas do guia PMBOK, ademais, trabalhando aspectos relacionados às 

grandes áreas de conhecimento, apresentados na metodologia PRINCE2, aliado às 

ferramentas de controles e gestão de estruturas e entregas, sem perder a simplicidade 

de um modelo visual, com telas, de forma sequencial, sem excesso de documentação 

e relatórios (VERAS, 2016). 

De acordo com Medeiros et al. (2017), no contexto da gestão visual de 

projetos, o LCC pode ser considerado enquanto um dos modelos mais completos, 

pois, através de telas, simplificando os processos de gerenciamento, apresenta 

fatores fundamentais para todas as fases do ciclo de vida do projeto: da sua 

concepção, planejamento, execução, monitoramento e controle, ao seu 

encerramento. Contrapõe-se a modelos também baseados em canvas que, 

geralmente, só são utilizados para a fase de planejamento. 
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Na Figura 7, na sequência, mostra-se a tela padrão do modelo Life Cycle 

Canvas, apresentando os campos e fatores principais trazidos pelo LCC, a disposição 

em colunas coloridas, que se relacionam às áreas de conhecimento sugeridas pelo 

guia PMBOK e, traz ainda, os campos auxiliares, nos quadros acima e abaixo das 

colunas coloridas, permitindo, dessa forma, através de uma tela, a completa gestão 

dos projetos (VERAS, 2016). 

Fonte: Veras (2016) 

 

Medeiros et al. (2017) ressaltaram que  

 
Neste modelo, todas as áreas sugeridas pelo PMBOK são 
contempladas diretamente como: tempo, custo, risco, aquisitivos, 
comunicação, partes interessadas; ou indiretamente como premissas, 
entregas e restrições (escopo), equipe (recursos humanos) e produtos 
e requisitos (qualidade). Os cinco grandes blocos, construídas 
sequencialmente, contemplam a área relativa a integração 
(MEDEIROS et al., 2017, p. 4). 
 

Ademais, tal como os outros modelos baseados em canvas, o LCC também 

se norteia pela ferramenta 5W2H, que, segundo Veras (2016), demonstra uma 

Figura 7 – Tela do modelo Life Cycle Canvas (LCC) 
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sequência lógica de perguntas a serem respondidas por qualquer projeto, para que 

esse possa ser considerado como bem construído, de escopo bem definido e claro. 

As 05 (cinco) perguntas e os fatores a ela relacionados estão dispostas, 

resumidamente, no quadro a seguir: 

 
Quadro 2 – Perguntas do 5W2H e os campos principais relacionados no LCC 

Perguntas: Campos principais (LCC): 

“Por quê? 

define a razão de existência do 
projeto, através dos campos de 
justificativa, objetivos e benefícios.” 
(VERAS; CAMPELO, 2017, p. 4) 

“Justificativa – Descreve os problemas e 
demandas existentes na situação atual. Lições 
aprendidas – Descreve as lições aprendidas 
no projeto. Documentadas na fase de 
encerramento do projeto.  
 
Objetivos – Os objetivos representam uma 
ponte entre a situação atual e a situação futura. 
Normalmente escritos em um parágrafo devem 
ser SMART (specific, measurable, achievable, 
realistic, time related).  
Objetivos Alcançados – Descrevem os 
objetivos alcançados. Documentados na fase 
de encerramento do projeto. 
 
Benefícios – Descrevem as melhorias e o valor 
agregado na situação futura. Pode ser o 
aumento de receita, a redução dos custos, o 
uso mais eficiente dos ativos existentes, a 
melhoria da imagem da empresa ou mesmo a 
redução dos impactos social e ambiental 
(desejáveis).  
Benefícios Obtidos – Descrevem as melhorias 
reais obtidas com o projeto. Documentados na 

fase de encerramento do projeto.” (VERAS; 
CAMPELO, 2017, p. 4-5) 

“O quê? 
descreve o que é o projeto de fato, por 
meio do produto do projeto, seus 

requisitos e suas restrições.” (VERAS; 
CAMPELO, 2017, p. 5) 

“Produto – O produto é o que será entregue ao 
cliente. Pode ser um produto de fato, um 
serviço ou um resultado. Só deve ser entregue 
quando estiver completamente pronto.  
Produto Final – O produto efetivamente 
entregue.  
 
Requisitos – Os requisitos são a maneira que 
o cliente comunica para a equipe aquilo que lhe 
parece desejável ou necessário no produto que 
vai receber ao término do projeto. Importante 
diferenciar os requisitos necessários dos 
desejáveis.  
Requisitos Finais – Os requisitos finais do 
produto.  
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Restrições – Restrições são limitações de 
qualquer fonte impostas ao trabalho realizado 
pela equipe e que reduzem as opções.  
Restrições Validadas – Restrições Validadas 

ao final do projeto.’ (VERAS; CAMPELO, 
2017, p. 5) 

“Quem? 
apresenta os principais grupos de 
agentes envolvidos no projeto, bem como 
os meios de comunicação entre eles, 
tendo como campos principais as partes 
interessadas, as comunicações e a 

equipe do projeto.” (VERAS; 
CAMPELO, 2017, p. 5) 

“Partes Interessadas – Partes interessadas 
são todas as pessoas ou organizações 
envolvidas ou afetadas pelo projeto. As partes 
interessadas são externas e, portanto, não 
trabalham no projeto. As partes interessadas 
externas incluem o cliente e o patrocinador.  
Partes Interessadas Finais – Partes 
interessadas ao final do projeto.  
 
Comunicações – Trata dos mecanismos de 
comunicação a serem utilizados entre a equipe 
de projeto e as partes interessadas. 
Comunicações Utilizadas – Comunicações 
efetivamente utilizadas durante o projeto.  
 
Equipe – A equipe são todos que produzem 
algo no projeto com respectivos papéis. Equipe 

Final – Equipe ao final do projeto.” (VERAS; 
CAMPELO, 2017, p. 5) 

“Como? 
explica as condições necessárias, etapas 
a serem entregues e as limitações do 
projeto, representadas pelos campos de 
premissas, entregas e restrições.” 

(VERAS; CAMPELO, 2017, p. 5) 

“Premissas – Premissas são suposições 
assumidas sobre aspectos que não estão sob 
controle e influência do gerente de projeto. 
Protegem o gerente de projeto. Premissas 
Validadas – Premissas validadas ao final do 
projeto.  
 
Entregas – As entregas garantem que o projeto 
foi concluído. Entregas são partes menores 
que, quando integradas, garantem que o 
projeto foi concluído.  
Entregas Aceitas – São as entregas aceitas na 
fase de monitoramento e controle. 
Normalmente são aceitas por uma comissão de 
aceitação de entregas.   
 
Aquisições – Aquisições a serem realizadas 
durante o projeto. São normalmente baseadas 
em acordos estabelecidos com fornecedores. 
Podem ser produtos, serviços os resultados. 
Aquisições encerradas – descreve as 
compras devidamente encerradas com seus 
respectivos aceites. Compras em alguns 
projetos representam um aspecto fundamental 

do gerenciamento.” (VERAS; CAMPELO, 
2017, p. 5-6) 

Quando e Quanto? 
Define os riscos, as datas limites das 
entregas e os custos principais dos 

“Riscos – São as incertezas que importam, 
pois afetam os objetivos do projeto. Gestão de 
riscos envolve identificar, avaliar, desenvolver e 
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projetos, descritos nos campos de riscos, 
tempo e custos (Campelo et al., 2016). 

implantar respostas e planos de mitigação. 
Existe o risco global do projeto, que se refere à 
capacidade do projeto de atingir os objetivos e 
riscos específicos frutos de avaliação em 
determinado momento.  
Riscos ocorridos – descreve os riscos que 
efetivamente ocorreram. Riscos são pensados 
e respostas são planejadas, mas é importante 
saber se os riscos de fato ocorreram.  
 
Tempo – O tempo representa uma lista de 
compromissos com datas limites para que 
sejam produzidas as entregas. O cronograma 
seria um nível a mais no detalhamento da linha 
do tempo. Uma sugestão é a divisão do tempo 
em quatro partes.  
Tempo real – descreve o tempo efetivamente 
utilizado pelo projeto para entregar o produto, 
serviço ou resultado. Em projetos, a diferença 
entre o tempo estimado e o tempo real é 
fundamental para avaliação da gestão.  
 
Custos – O custo é a estimativa resumida, 
identificando os custos por entrega. Custo de 
entrega pode ser desdobrado em elementos de 
custo. Deve-se associar riscos à reserva de 
contingência.  
Custos incorridos – descreve os custos 
incorridos. Em projetos a diferença entre cursos 
orçados e custos incorridos é um parâmetro 

importante para avaliar a gestão.” (VERAS; 
CAMPELO, 2017, p. 6) 

Fonte: Quadro elaborado pelo autor (2019), adaptado de Veras e Campelo (2017, p. 4-6) 

  

O quadro 2, anteriormente apresentado, faz-se a relação das perguntas 

estabelecidas na ferramenta 5W2H e os campos principais dispostos no LCC, 

dividindo por blocos/cores, de acordo com as mesmas cores utilizadas no modelo Life 

Cycle Canvas (ver figura 6). No quadro 3, a seguir, de acordo com Veras e Campelo 

(2017, p. 6), são apresentados os campos auxiliares dispostos no LCC, o significado 

e funcionalidades de cada um deles. 

 
Quadro 3 – Campos auxiliares e suas funções, constantes na tela do LCC 

Campos auxiliares (no LCC): Funcionalidades: 

Título, Pitch e status da execução do 
projeto 

“Permite identificar o título, formular o pitch, 
uma descrição sumária do projeto, e saber 

do status de execução do projeto.” (VERAS; 
CAMPELO, 2017, p. 6) 
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Ciclo de vida e artefato 

“Permite saber em que fase do ciclo de vida 
(IN=iniciação, PL=planejamento, 
EX=execução, M&C=monitoramento e 
controle, EN=encerramento) está o projeto e 
qual artefato (TAP-termo de abertura, PGP-
plano de gerenciamento, REP-relatório 
executivo do projeto, TEP-termo de 
encerramento do projeto) deve ser gerado.” 
(VERAS; CAMPELO, 2017, p. 6) 

Data, versão, local 

“Permite saber a data envolvida, a versão do 
projeto, o local de desenvolvimento do 

projeto.” (VERAS; CAMPELO, 2017, p. 6) 

Gerente do projeto 
“Permite saber quem é o gerente do projeto.” 

(VERAS; CAMPELO, 2017, p. 6) 

Patrocinador e Cliente 

“Permite saber quem é o patrocinador do 

projeto e o cliente do projeto.” (VERAS; 
CAMPELO, 2017, p. 6) 

Fonte: elaborado pelo autor (2019), retirado de Veras e Campelo (2017, p. 6) 

 

Diante do exposto, no entanto, de acordo com Veras (2016), precisa-se 

entender que o gerenciamento em uma tela pode não ser o bastante, uma vez que 

mudanças podem ocorrer com o desenrolar do projeto, seja por interesse das partes 

ou questões outras, alheias aos interessados. Dessa forma, utilizando-se os campos 

auxiliares relacionados ao ciclo de vida (IN, PL, EX, M&C, EN), o projeto avança, 

passando de uma fase para outra e permitindo que as alterações necessárias sejam 

realizadas, mantendo a flexibilidade e dinamicidade a que esse modelo se propõe. 

Cada etapa do ciclo de vida possui uma tela (Figura 7), possibilitando, dessa forma, 

os ajustes necessários, a cada etapa, para um melhor gerenciamento do projeto. 
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Fonte: Medeiros (2017), adaptado de Veras (2016) 

 

Conforme disposto por Veras (2016), o LCC foi idealizado e produzido 

seguindo os preceitos do Guia PMBOK, com algumas alterações necessárias, mas 

buscando um alinhamento no que diz respeito aos grupos, estrutura e áreas de 

gerenciamento. Quanto à disposição das etapas do ciclo de vida do projeto, o modelo 

LCC segue praticamente os mesmos grupos (ou etapas) trazidos pelo PMBOK, no 

entanto, salienta o autor, é preciso observar duas alterações: as fases ou etapas do 

ciclo de vida, no LCC, acontecem de forma sequenciada, e não simultaneamente, 

conforme observado no PMBOK (Figura 8) . 

Dessa forma, como também podemos observar na Figura 8, a cada conclusão 

de etapa, para que possa avançar para a próxima fase, é gerado um “artefato”, 

importante documento para a formalização e registros do projeto, alinhado às 

sugestões do guia PMBOK. No entanto, diferentemente do PMBOK e outras 

ferramentas, esse relatório é gerado de forma simplificada e desburocratizada, o que 

Figura 8 – Ajustes na tela do LCC durante o ciclo de vida do projeto 
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enfatiza o propósito do LCC em dar maior dinamicidade ao gerenciamento dos 

projetos (VERAS, 2016). 

    

 Fonte: Medeiros, Araújo e Silva Oliveira (2018), adaptado de Veras (2016) e PMI (2014) 

 

Quanto ao campo “artefato”, podem-se documentar, conforme disposto na 

figura acima: o Termo de Abertura do Projeto (TAP), Plano de Gerenciamento de 

Projetos (PGP), Registro de Entregas (REN), Registro de Compras (RCO) e Termo 

de Encerramento do Projeto (TEP). O propósito é que o gerente e patrocinador ao 

autorizarem o avanço do projeto, permitindo que ande de uma fase para outra, após 

o devido preenchimento dos campos devidos, os artefatos sejam gerados 

automaticamente – desburocratizando e flexibilizando a gestão dos projetos (VERAS, 

2016).  

Por fim, outra questão importante levantada pelo autor (Figura 8), incorre na 

realização simultânea das fases de execução e monitoramento e controle. Através do 

estabelecimento de indicadores e outras ferramentas, à medida que realizam as 

atividades da execução, com a realização das entregas previstas, vai-se monitorando   

para definir quais os ajustes seriam necessários e estabelece-se, dessa forma, um 

controle efetivo da execução do projeto (VERAS; 2016; MEDEIROS, ARAÚJO E 

SILVA OLIVEIRA, 2018). 

Para concluir, nota-se o quanto o modelo LCC pode promover uma gestão de 

projetos, em sua plenitude, perpassando por todas as fases do seu ciclo de vida, de 

maneira flexível, ágil, intuitiva e desburocratizada, permitindo, assim, que o gestor se 

concentre mais nas entregas do empreendimento e dispense menos esforços no 

preenchimento de relatórios e documentos. 

Figura 9 – Ciclo de vida do projeto, artefatos e relatórios (LCC e PMBOK) 
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Com o embasamento teórico necessário para as discussões decorridas ao 

longo desse trabalho – fazendo-se um link entre teoria e prática, na próxima seção 

será apresentado o percurso metodológico que tornou possível a consecução dessa 

pesquisa. 

 

3. METODOLOGIA 

 
Esse capítulo tem por finalidade apresentar a caracterização da pesquisa e 

os procedimentos metodológicos que foram necessários para sua consecução e o 

alcance dos objetivos propostos. 

De acordo com Severino (2002), para ser identificada com uma pesquisa 

científica, esta deve ser baseada em procedimentos formais de coleta e análise de 

dados, devendo o autor caracterizar o problema objeto do estudo e elencar a 

metodologia e técnicas a serem utilizadas. 

Do mesmo modo, Prodanov e Freitas (2013), uma pesquisa científica se 

caracteriza como um 

 
Estudo planejado, sendo o método de abordagem do problema o que 
caracteriza o aspecto científico da investigação. Sua finalidade é descobrir 
respostas para questões mediante a aplicação do método científico. A 
pesquisa sempre parte de um problema, de uma interrogação, uma situação 
para a qual o repertório de conhecimento disponível não gera resposta 
adequada. Para solucionar esse problema, são levantadas hipóteses que 
podem ser confirmadas ou refutadas pela pesquisa. Portanto, toda pesquisa 
se baseia em uma teoria que serve como ponto de partida para a investigação 
(PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 43). 

 
O presente projeto de intervenção foi dividido em duas etapas: uma primeira, 

onde foi caracterizado o modelo atual de gestão dos projetos estratégicos do Campus 

Santa Cruz e a segunda fase, onde foi proposto um modelo de gestão visual de 

projetos para a unidade, alicerçado nas percepções e sugestões dos Servidores 

envolvidos, adotando-se o modelo Life Cycle Canvas – LCC. 

Dessa forma, considerando-se que a linha norteadora dessa pesquisa reside 

em identificar a atual conjuntura da gestão de projetos no IFRN, como se dá e quais 

as principais dificuldades existentes, especialmente no âmbito do Campus Santa 

Cruz, e, em decorrência disso, propor a adoção do Life Cycle Canvas – LCC enquanto 

facilitadora desse processo, pode-se classificar esta pesquisa, resumidamente, como: 

qualitativa, aplicada, de caráter explicativo e descritivo, com abordagem de pesquisa 
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documental e de campo, especialmente tratando-se de um estudo de caso, de acordo 

com o que será exposto no decorrer desse capítulo. 

Nesse sentido, a seguir, serão apresentados uma caracterização da pesquisa 

– seu lócus e objeto; os participantes da pesquisa; por fim, os procedimentos 

metodológicos para coleta e análise dos dados. 

 

3.1  CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 
A área de gestão de projetos no setor público, conforme discutido 

anteriormente e tomando por base os trabalhos encontrados, ainda percebe-se 

lacunas teóricas e poucos exemplos práticos, levantando-se a impressão inicial que é 

tratado de forma ainda incipiente na literatura – principalmente no cenário nacional. 

Dessa forma, este estudo busca fomentar uma gestão de projetos eficiente na 

Administração pública, especialmente tratando do IFRN/Campus Santa Cruz, 

maximizando, assim, a consecução dos objetivos estratégicos organizacionais 

elencados no seu planejamento de longo prazo. 

Nesse contexto, para o alcance dos seus objetivos, Prodanov e Freitas (2013, 

p. 49) destacam que “a Pesquisa Científica visa a conhecer cientificamente um ou 

mais aspectos de determinado assunto. Para tanto, deve ser sistemática, metódica e 

crítica.” De acordo com Gil (2010, p. 25-26), para uma melhor organização e 

entendimento dos fatos estudados, tende-se a sistematizar e classificar o 

conhecimento. Para tanto, é necessário definir previamente o critério adotado para 

classificação, podendo-se estabelecer múltiplos sistemas, “de acordo com a área de 

conhecimento, a finalidade, o nível de explicação e métodos adotados”. 

A classificação dessa pesquisa tomará como norte a esquematização 

elaborada por Prodanov e Freitas (2013), adaptada de Silva (2004), conforme disposto 

na Figura 10, a seguir apresentada. 
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Fonte: Elaborada pelo autor (2019), adaptada de Prodanov e Freitas (2013) 

 

Quanto à natureza da pesquisa, essa se caracteriza enquanto uma Pesquisa 

aplicada, uma vez que os conhecimentos produzidos visam uma aplicação prática na 

Gestão dos projetos estratégicos do IFRN/Campus Santa Cruz, mitigando os 

problemas anteriormente identificados. De acordo com Prodanov e Freitas (2013, p. 

51), a pesquisa aplicada “objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática 

dirigidos à solução de problemas específicos. Envolve verdades e interesses locais.” 

No que diz respeito aos objetivos, esse estudo assume um caráter descritivo, 

uma vez que visa registrar e descrever os processos de gestão de projetos no Campus 

Santa Cruz, tal qual ocorrem, sem a interferência do pesquisador. Prodanov e Freitas 

(2013, p. 53) reiteram que “as pesquisas descritivas são, juntamente com as 

pesquisas exploratórias, as que habitualmente realizam os pesquisadores sociais 

preocupados com a atuação prática” – característica fundamental de um projeto de 

intervenção. 

Seguindo o modelo de classificação da pesquisa científica proposta pelos 

autores, por fim, quanto aos procedimentos, às técnicas e ferramentas de coleta de 

dados, estes serão tratados mais adiante, na seção 3.5. 

 

 

Quanto à 
natureza:

- Aplicada

Quanto aos 
objetivos:

- Descritiva

Quanto aos 
procedimentos:

- Documental

- Estudo de caso

Figura 10 – Classificação da pesquisa 
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3.2  LOCUS DA PESQUISA 

 
O locus dessa pesquisa é o Instituto Federal do Rio Grande do Norte – 

Campus Santa Cruz, instituição federal de ensino localizada no interior do Estado do 

Rio Grande do Norte, ligada ao Ministério da Educação (MEC) e, mais 

especificamente, à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), 

pertencente à Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

(RFEPCT). Essa unidade do IFRN, atualmente, dispõe de 107 Servidores (entre TAEs 

– técnicos-administrativos em educação e Professores efetivos e substitutos), além 

de um público-alvo direto composto por mais de 1200 alunos matriculados, nas 

diversas modalidades de ensino. 

 

3.3  PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 
Para fins desse projeto de intervenção, em virtude do curto espaço de tempo 

para sua execução e os recursos que seriam necessários para realização desse 

trabalho nas 21 (vinte e uma) unidades do IFRN, optou-se por limitar o universo da 

pesquisa à realidade do Campus Santa Cruz, elencando alguns Servidores, mais 

diretamente ligados ao projeto estratégico escolhido, enquanto os sujeitos da 

pesquisa (Quadro 4). 

De acordo com Prodanov e Freitas (2013, p. 97), “as pesquisas sociais 

abrangem um universo de elementos tão grande que se torna impossível considerá-

lo em sua totalidade (...) é muito frequente trabalhar com uma amostra, ou seja, com 

uma pequena parte dos elementos que compõem o universo.” 

Nesse contexto, além das pesquisas documentais e observação 

assistemática, foi realizado um grupo focal (ou entrevista coletiva) com os Servidores 

diretamente envolvidos com o projeto estratégico elencado, a ser trabalhado, a fim de 

se identificar os principais entraves e levantar-se as sugestões de melhorias a serem 

consideradas na construção dessa proposta. Pela complexidade e o grande número 

de atores envolvidos na execução do projeto estratégico escolhido, os Servidores - ou 

sujeitos/participantes da pesquisa - são de diferentes setores, conforme descreve-se 

no Quadro 4. 
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Quadro 4 – Participantes da pesquisa 

SERVIDOR (FUNÇÃO) SETOR QUANTIDADE 

Assistente Social 
COAES (Coordenação de Atividades 

Estudantis) 
01 

Coordenador de Curso 
Técnico 

Coordenações de Cursos Técnicos 01 

Coordenador de Curso 
Superior 

Coordenações de Cursos Superiores 01 

Pedagoga ETEP (Equipe técnico-pedagógica) 01 

Diretor Acadêmico DIAC (Diretoria Acadêmica) 01 

Diretora Geral DG (Direção Geral) 01 

TOTAL DE SERVIDORES PARTICIPANTES DA PESQUISA 06 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 
Essa escolha, tanto do Campus como dos setores e Servidores envolvidos no 

estudo, se deu pelo conhecimento empírico da importância desses para o 

funcionamento da unidade, por consequência de sua grande relevância para o projeto 

estratégico selecionado para esse estudo, bem como pela proximidade e contato 

diário do pesquisador-servidor (lotado na Secretaria Acadêmica do Campus Santa 

Cruz) com estes, o que facilita o acesso às informações e observações necessárias, 

aos servidores, e, em virtude disso, uma devolutiva mais rápida aos questionamentos 

levantados ao longo do processo. 

 

3.4  COLETA DOS DADOS 

 
Conforme introduzido em tópicos anteriores, este trabalho divide-se em duas 

etapas: uma primeira, que consiste no amadurecimento da temática a ser estudada, 

a formulação da pergunta norteadora da pesquisa, objetivos, problemática, 

justificativa, construção do referencial teórico e instrumentos metodológicos a serem 

utilizados – itens necessários para o Exame de qualificação. Num segundo momento, 

delineou-se, de forma mais precisa e aprofundada, um diagnóstico sobre as 

percepções dos Servidores quanto à efetividade do modelo atual utilizado pela 

Instituição e, por fim, o modelo proposto pelo pesquisador.  

A proposta de intervenção, produto central desse trabalho, consiste na 

elaboração de um modelo de gestão visual de projetos – baseado no modelo Life 
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Cycle Canvas (LCC) - para o Campus Santa Cruz, à luz da literatura apresentada e 

alinhada à realidade institucional. 

Para o alcance de tais objetivos, faz-se necessário delinear os procedimentos 

técnicos a serem adotados, seu planejamento e execução adequados ao contexto do 

trabalho. De acordo com Prodanov e Freitas (2013, p. 54), os procedimentos técnicos 

são “a maneira pela qual obtemos os dados necessários para a elaboração da 

pesquisa”. 

Visando à construção da revisão da literatura e o aprofundamento do tema a 

ser estudado, realizou-se uma pesquisa bibliográfica. De acordo com Marconi e 

Lakatos (2011, p. 43), “a pesquisa bibliográfica trata-se de um levantamento da 

bibliografia publicada em forma de livros, revistas, publicações avulsas e/ou imprensa 

escrita, (...) cujo objetivo é de colocar o pesquisador em contato direto com o que já 

foi produzido sobre determinado tema.” 

Nesse contexto, para Fonseca (2002) 

 
A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências 
teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como 
livros, artigos científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico 
inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador 
conhecer o que já se estudou sobre o assunto. Existem porém pesquisas 
científicas que se baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica, procurando 
referências teóricas publicadas com o objetivo de recolher informações ou 
conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual se procura a 
resposta (FONSECA, 2002, p. 32). 

 
No entanto, ressalta-se, tendo em vista que a pesquisa bibliográfica não 

constitui o objetivo principal desse estudo, por esse motivo o trabalho em tela não se 

caracteriza, metodologicamente falando, como tal. 

Some-se a isso, realizou-se pesquisa documental, no mês de setembro de 

2019, com o objetivo de analisar os documentos institucionais do IFRN - regimentos, 

relatórios, planos e portarias, por exemplo, a fim de identificar no que eles podem 

contribuir para a problemática e construção dessa proposta – inclusive com questões 

inicialmente não previstas pelo pesquisador. Nesse contexto, Prodanov e Freitas 

(2013, p. 55) definem que a pesquisa documental “baseia-se em materiais que não 

receberam ainda um tratamento analítico ou que podem ser reelaborados de acordo 

com os objetivos da pesquisa.” 

Além disso, por fim, esse projeto de intervenção também se caracteriza 

enquanto um estudo de caso. De acordo com Yin (2001, p.32): “o estudo de caso é 
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uma investigação empírica de um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto 

da vida real, sendo que os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente 

definidos.” 

Nesse sentido, para fins de realização do estudo de caso, in loco, realizou-se 

uma pesquisa de campo, com a realização de um grupo focal, no dia 20 de novembro 

de 2019, cujo roteiro encontra-se no Apêndice B, bem como observação assistemática 

durante todo o período de coleta de dados – de setembro a novembro de 2019. Foi 

realizado 01 (um) encontro, com duração média de 01 hora e 40 minutos, cujo áudio 

foi gravado com a anuência dos presentes. O grupo focal propicia um debate aberto 

e acessível em torno de um tema de interesse comum aos participantes (GASKELL, 

2002, p. 79). Para Gondim (2002), a técnica de grupo focal represente um meio termo: 

posiciona-se entre as entrevistas e a observação participante. De acordo com Flick 

(2002, p. 128), os grupos focais podem ser encarados também como uma espécie de 

"protótipo da entrevista semiestruturada" e os resultados obtidos por meio desse tipo 

de entrevista assemelham-se aos obtidos através dos grupos. 

A busca de informações por meios bibliográficos, documentais e pesquisas de 

campo promovem uma triangulação de informações que, de acordo com Prodanov e 

Freitas (2013, p. 129) facilitam a “comparação entre dados oriundos de diferentes 

fontes, no intuito de tornar mais convincentes e precisas as informações obtidas.” 

 

3.5  TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

 
Nessa etapa da pesquisa, caracterizada como explicativa e descritiva, foi 

realizada a análise dos dados coletados, a fim de se alcançar os objetivos 

propostos, alinhando-se os resultados obtidos à metodologia, referencial teórico e 

às considerações do pesquisador. Para a análise dos dados coletados nesse 

estudo, conforme descrito resumidamente no Quadro 5, optou-se por utilizar as 

técnicas de análise documental e análise de conteúdo.  

A análise documental foi empregada na análise dos documentos 

institucionais, como portarias, relatórios, resoluções e do próprio PDI. De acordo 

com Richardson (2007), a observação documental se baseia na análise do 

registro escrito, que possibilita o registro de informações e acontecimentos através 

dos mais variados tipos de documentos, sem perda da validade ou confiabilidade 

ao longo dos tempos.  
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Ainda de acordo com Richardson (2007), de forma geral, a análise 

documental se caracteriza pela análise das informações dispostas em 

documentos, que ainda não foram cientificamente trabalhadas, com o intuito de 

estabelecer possíveis relações com as circunstâncias sociais e econômicas. 

No tocante à análise dos dados oriundos do grupo focal (vide o passo a 

passo, no Quadro 5), optou-se por utilizar a análise de conteúdo. De acordo com 

Severino (2010), a análise de conteúdo 

 
É uma metodologia de tratamento e análise de informações constantes 
de um documento, sob forma de discursos pronunciados em diferentes 
linguagens: escritos, orais, gestos (...) Trata-se de compreender 
criticamente o sentido manifesto ou oculto das comunicações. Ela 
descreve, analisa e interpreta as mensagens/enunciados de todas as 
formas de discurso, procurando ver o que está por detrás das palavras 
(SEVERINO, 2010, p. 121-122). 

 
Nesse sentido, Vergara (2005) considera a análise de conteúdo como 

uma técnica para tratamento de dados que pretende identificar o que está sendo 

discutido sobre determinada temática. Franco (2005) destaca que a análise de 

conteúdo se tornou cada vez mais comum e passou a ser utilizada para produzir 

inferências do pesquisador acerca de informações verbais ou visuais, obtidos a 

partir de observações e questionamentos direcionados ao propósito do trabalho.  

Alinhado à explanação de Franco (2005), esta pesquisa buscará 

justamente inferir, através do grupo focal, as percepções e sugestões dos 

participantes – ou sujeitos da pesquisa - sobre a temática a ser estudada, a gestão 

de projetos no Campus Santa Cruz, no caso, com o intuito de dar subsídios à 

construção da proposta de intervenção. 

Nesse sentido, para Bardin (2011), as fases da análise de conteúdo 

organizam-se em três etapas, nessa sequência cronológica: 1º: Pré-análise; 2º: 

Exploração do Material; e, por último, 3º: Tratamento dos Resultados, Inferências 

e Interpretação do autor. A Figura 11, a seguir, detalha cada uma dessas etapas 

e quais os tipos de atividades que elas correspondem, de acordo com Cunha 

(2018). 
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Fonte: Cunha (2018). 

 

Foi executado um grupo focal, realizando-se a gravação dos encontros para, 

a posteriori, se proceder com uma transcrição literal dos áudios. A partir do texto 

produzido, foi realizada leitura flutuante, para estabelecer-se um primeiro contato com 

o material, conforme disposto por Bardin (2011). Seguindo as etapas da análise de 

conteúdo (Figura 11), as ideias levantadas e apresentadas no texto transcrito foram 

reorganizadas e categorizadas, a fim de que se tenha um agrupamento dos temas 

abordados e melhor entendimento das principais percepções e sugestões levantadas 

pelos participantes da pesquisa. A partir desse encadeamento de ideias, problemas 

levantados e sugestões, tem-se uma melhor fundamentação para a construção da 

nova proposta. 

De maneira sucinta e mais didática, no Quadro 5, abaixo, foram relacionados 

aos respectivos objetivos específicos cada instrumento de coleta de dados que foram 

utilizados e a metodologia de análise dos dados coletados. Dessa maneira, após cada 

passo a passo apresentado, resultou-se na apresentação do modelo final do projeto 

de intervenção, objetivo pretendido com esse estudo. 

 
Quadro 5 – Coleta e análise de dados (passo a passo da pesquisa) 

Problema de pesquisa 

De que forma a utilização de um modelo de gestão visual de projetos, o LCC – Life Cycle Canvas, 

poderá otimizar a gestão dos projetos estratégicos do IFRN/Campus Santa Cruz? 

Figura 11 – Etapas da análise de conteúdo 
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Objetivo geral 

Descrever uma proposta de gestão visual dos projetos estratégicos para o IFRN/Campus Santa Cruz, 

constantes no PDI 2019-2026, a partir da utilização do modelo LCC – Life Cycle Canvas. 

Objetivos específicos Instrumentos de pesquisa Análise dos dados 

Diagnosticar a situação atual do 

gerenciamento dos projetos 

estratégicos do IFRN, no contexto do 

Campus Santa Cruz. 

Pesquisa documental; 

observação assistemática; 

grupo focal. 

Análise documental; 

análise de conteúdo. 

Averiguar a percepção dos envolvidos 

quanto à efetividade do planejamento, 

execução e monitoramento das atuais 

ações voltadas ao alcance das metas 

estratégicas do IFRN, no âmbito do 

Campus Santa Cruz. 

Observação assistemática; 

grupo focal. 
Análise de conteúdo. 

Apresentar o modelo proposto, visando 

à utilização do modelo LCC – Life Cycle 

Canvas na Gestão dos Projetos 

estratégicos do IFRN/Campus Santa 

Cruz, a partir da percepção e sugestões 

dos participantes. 

Pesquisa documental;  

grupo focal. 

Análise documental; 

análise de conteúdo. 

Fonte: Elaborada pelo autor (2019), adaptado de Cunha (2018) 

 

Por fim, estabelecido o percurso metodológico a ser percorrido por esse 

trabalho, no item 4, que segue, foi delineado o modelo proposto por esse projeto de 

intervenção, com base na coleta dos dados realizada e à luz da literatura, buscando, 

assim, responder à pergunta e objetivos dessa pesquisa. 

 

 

4. MODELO PROPOSTO 

 
Esse capítulo do projeto de intervenção possui como finalidade a 

apresentação das informações levantadas e consolidadas através da realização de 

um grupo focal com os Servidores participantes da pesquisa, além dos outros meios 

de coleta de dados elencados no percurso metodológico, buscando responder aos 

questionamentos suscitados através da problemática, pergunta base e os objetivos 

geral e específicos do trabalho. 

Dessa forma, no item 4.1 serão apresentadas as percepções e sugestões dos 

participantes da pesquisa no diz que respeito à situação atual do gerenciamento dos 
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projetos estratégicos constantes no PDI do IFRN, bem como a percepção dos 

envolvidos quanto à sua efetividade e os processos de planejamento, execução e 

monitoramento dos resultados. Partindo desse contexto, nos itens 4.2 e 4.3 será 

apresentado, de fato, o modelo proposto: a construção coletiva, a partir das 

percepções e sugestões dos atores, das telas e ferramentas auxiliares do LCC – Life 

Cycle Canvas, à luz da literatura – especialmente Veras (2016), Veras e Campelo 

(2017) e Medeiros (2017). 

Saliente-se que todas as informações constantes nesse capítulo são objetos 

das coletas realizadas através do grupo focal, consulta aos documentos institucionais 

(pesquisa documental) e à literatura, além das observações assistemáticas, 

resultando, assim, numa espécie de “projeto piloto” construído de forma coletiva pelos 

Servidores interessados, organizado e exposto pelo autor desse trabalho. Esse 

projeto poderá servir de base para o gerenciamento de outros projetos estratégicos 

do Campus, outras áreas de atuação e visa trazer melhorias para a Instituição 

pesquisada – objetivo principal de um Projeto de intervenção. 

 

4.1 O PDI – PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL: AS PERCEPÇÕES 

E SUGESTÕES DOS ATORES 

 
Essa seção apresenta as principais discussões realizadas no grupo focal, no 

diz que respeito às percepções e sugestões dos Servidores sobre seus 

conhecimentos acerca do que está exposto no PDI – Plano de desenvolvimento 

institucional do IFRN, seus sentimentos de pertencimento à construção e execução 

desse importante documento norteador da estratégia institucional. 

O PDI configura-se enquanto um instrumento legal, exigido pelo Decreto nº 

9.235/2017, que trata sobre o exercício de funções de regulação, supervisão e 

avaliação das instituições federais de ensino superior e dos cursos de graduação e 

pós-graduação ofertados por essas instituições. No ano de 2018, com o término da 

vigência do PDI 2014-2018 do IFRN, começou-se a ser elaborado, através das 

diversas comissões e grupos de trabalho, o PDI 2019-2023. Durante os trabalhos de 

elaboração, houve o recredenciamento do IFRN, enquanto Instituição de Ensino, por 

mais 8 (oito) anos, através da Portaria nº 1.197, de 14 de novembro de 2018, dessa 

forma, a vigência do novo PDI fora prorrogada também para um período de 8 anos, 

readequando-o para uma vigência de 2019 a 2026 (IFRN, 2019a). 
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O PDI IFRN 2019-2026, com base na identidade institucional e alinhado às 

realidades dos Campi e às cadeias produtivas locais,  

 
Faz uso das ferramentas mais atuais de administração e de gestão para não 
apenas planejar, mas oportunizar as formas de concretizar a missão 
institucional, definida no processo de construção do documento: “Prover 
formação humana, científica e profissional aos discentes visando ao 
desenvolvimento socioeconômico e cultural do Rio Grande do Norte” (IFRN, 
2019a, p. 9). 
 

Nesse sentido, iniciando as discussões do grupo focal, reunidos os seis 

Servidores participantes, denominados aleatoriamente, nesse trabalho, de S1, S2, S3, 

S4, S5 e S6, começou-se a questionar sobre os seus conhecimentos acerca do PDI, 

sua finalidade e o quanto era relevante para a Instituição. O grupo focal aconteceu no 

dia 20 de novembro de 2019, cujo roteiro encontra-se no Apêndice B – sendo 01 (um) 

único encontro, ocorreu em uma sala de reuniões, com duração total de 

aproximadamente 1 hora e 40 minutos, gravado com anuência dos presentes – para 

facilitar posterior transcrição literal. O encontro foi mediado pelo autor desse trabalho, 

que, diante do conhecimento incipiente dos presentes sobre conceitos de gestão 

estratégica e gestão de projetos, explicava-se cada pergunta e o embasamento 

teórico necessários para seu melhor entendimento. Os participantes respondiam às 

perguntas de forma voluntária e aleatória. 

De forma unânime, todos os Servidores alegaram possuir algum 

conhecimento sobre o Plano e a sua importância para Instituição, no entanto, 

enquanto, por exemplo, S5 possuía um conhecimento aprofundado acerca do PDI, 

outros participantes, como S3 e S6 alegavam que seu conhecimento era bastante 

superficial sobre o tema – advindos apenas de apresentações sistêmicas realizadas 

a cada início de semestre letivo ou das reuniões de grupo. 

Para que tenha-se uma noção da disparidade dos conhecimentos dos 

Servidores participantes sobre o PDI, S5 denota, com bastante propriedade sobre a 

temática, afirmando que o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) é o 

“instrumento de planejamento e gestão”, conjectura à identidade institucional de 

Ensino Superior, no que se refere à sua filosofia de trabalho, à missão a que se 

propõe, às diretrizes pedagógicas que orientam suas ações, à sua estrutura 

organizacional e às atividades acadêmicas que desenvolve e/ou pretende 

desenvolver. “Possui uma temporalidade e implica uma avaliação institucional.” 
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Em contraponto, outros participantes, como S1 e S3, afirmam que possuem 

bastante insegurança sobre a definição do instrumento e, resumidamente, definem 

que o PDI é o documento que rege e norteia as ações, estratégias e objetivos da 

instituição durante um determinado período. “É de extrema importância para o alcance 

das metas organizacionais.” Ainda mais díspare, S6, por sua vez, alegou ter 

conhecimento, no entanto, não saberia defini-lo com precisão a exemplo do que os 

outros colegas participantes o fizeram. 

Continuando a discussão, fora perguntado se os Servidores possuíam 

conhecimento sobre os projetos estratégicos constantes no PDI e, mais 

especificamente, sobre àqueles relacionados diretamente aos seus setores e áreas 

de atuação, que deveriam nortear os seus afazeres diários. Como não era de se 

surpreender, tomando-se como base o início da discussão, as respostas também 

foram bastante heterogêneas: ao passo que alguns participantes conheciam mais 

profundamente, quase que em sua totalidade, os projetos estratégicos relacionados à 

sua área de atuação, outros participantes desconheciam ou possuíam um 

conhecimento bastante superficial ou incompleto sobre eles.  

Frente às respostas à questão anterior, nota-se que, especialmente os 

Servidores ocupantes de funções mais elevadas, como os Diretores, possuíam um 

conhecimento mais aprofundado sobre os projetos estratégicos e o plano institucional 

de longo prazo, ao passo que os Servidores que não possuíam nenhum tipo de 

função/Coordenação ou ocupantes de funções de menor expressão possuíam pouco 

ou nenhum conhecimento sobre os novos projetos estratégicos institucionais.  

Esse fato, segundo relatam os próprios Servidores participantes, se deve à 

menor ou maior participação em reuniões sistêmicas, de grupos e conselhos do IFRN 

– promovidas entre representantes de todos os Campi, pela Reitoria – pois os 

Servidores que ocupam funções mais elevadas tendem a participar mais ativamente 

desses encontros, ao passo que aqueles que não possuem nenhum tipo de 

Coordenação ou função, via de regra, não participam dessas e recebem as 

informações que porventura lhes são repassadas pelas Chefias imediatas. 

Partindo desse pressuposto, S5 relata que a elaboração do PDI no IFRN inicia 

com a definição de uma comissão, onde os servidores são escolhidos por 

representação de segmentos, de forma democrática, no entanto, a maioria desses 

representantes são Coordenadores de setor ou Diretores Gerais, Acadêmicos e 

Administrativos. Nas propostas que versam sobre o ensino, por exemplo, essas 
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geralmente são apresentadas e discutidas nos seminários (espaços formativos) e 

Conselhos de Ensino, realizados bimestralmente, pela respectiva Pró-Reitoria. 

Por sua vez, outros participantes, como S1, S3 e S6  concordam que possuem 

o conhecimento de algumas metas, entretanto, esse conhecimento ainda é bastante 

incipiente, ao levar em consideração o objetivo maior: materializar o PDI em sua 

integralidade, de forma articulada entre as partes interessadas. 

Esse sentimento de disparidade e falta de pertencimento ao plano, conforme 

relata a literatura, mostra-se preocupante para o fazer diário institucional e o 

comprometimento do alcance dos objetivos propostos naquele, afinal, os Servidores 

que estão na “ponta”, executando o planejamento rotineiramente, não possuem a 

noção dos projetos que os norteiam, apenas executam indiscriminadamente suas 

ações, sem o discernimento que todas essas devem ser alinhadas ao plano maior 

institucional. 

Matias-Pereira (2011), nesse sentindo, reitera que o planejamento estratégico 

diz respeito às decisões do mais alto nível organizacional, estabelecendo as diretrizes 

gerais a serem perseguidas por todos os colaboradores da organização. O autor 

defende, no entanto, a necessidade de transformá-lo em ações, para que possam 

viabilizar sua execução diária. Para tal, o planejamento tático, de nível intermediário, 

estabelece – baseado no primeiro – um plano de ações para cada setor da 

organização. Por fim, na base da pirâmide (os Servidores da “ponta”, no caso), o 

planejamento operacional traduz-se em ações alinhadas às diretrizes estabelecidas. 

Sem esse passo a passo, onde o planejamento desce do plano estratégico e se traduz 

em ações operacionais, alinhadas, corre-se o risco de emergir o sentimento da falta 

de pertencimento ao plano estratégico e, com isso, a ausência do comprometimento 

no alcance dos objetivos organizacionais estimados. 

Realizado esse levantamento, de forma mais ampla, sobre o nível de 

conhecimento dos Servidores sobre o PDI e seus projetos estratégicos, especialmente 

aqueles relacionados aos setores e áreas de atuação dos participantes, o roteiro de 

grupo focal (vide Apêndice B) direciona os questionamentos, de forma mais 

específica, para o fazer diário, levantando o seguinte questionamento: “De que forma, 

atualmente, na sua visão, são executadas as ações visando o alcance dos objetivos 

estratégicos institucionais? Quais as principais dificuldades que você elencaria, nesse 

processo?” 
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Ao responder esse questionamento, os Servidores mostraram ter uma noção 

geral – alguns mais, outros menos – de como as ações são executadas diariamente, 

já que essas fazem parte dos seus processos diários e, quanto às dificuldades 

elencadas nesse processo de execução, há uma tendência de elencarem itens 

bastante parecidos e convergentes. Dificuldades essas que, empiricamente, enquanto 

observador assistemático, o pesquisador também conseguiria apontá-las 

minimamente, o que vai ao encontro e ratifica o que fora dito pelos participantes do 

grupo focal. 

O participante S1, por exemplo, destaca que as ações estão sendo 

executadas de forma contínua, com a ampliação do número de servidores envolvidos 

na execução delas, mostrando o quão é importante a participação de toda a 

comunidade acadêmica, de forma sinérgica, para o cumprimento das metas 

estabelecidas no documento. No entanto, relata que há dificuldades no que diz 

respeito ao cumprimento de todas as metas, seu acompanhamento e no engajamento 

de um número elevado de servidores no desenvolvimento das ações. 

Nesse sentido, de acordo com o elencado por S1, S5 corrobora que o atual 

PDI, 2019 – 2026, está no início do seu desenvolvimento, ainda com a definição de 

ações pelos campi e/ou unidades sistêmicas. A dificuldade, nesse início, está em 

possibilitar que o conjunto de servidores se apropriem dos principais elementos 

trazidos pelo PDI, especialmente os objetivos e projetos estratégicos. Essa é uma 

oportunidade de trilhar-se um caminho diferente do PDI anterior, atacando as 

dificuldades já reconhecidas pela Instituição. 

De maneira complementar à essa questão, indo ao encontro, inclusive, ao 

disposto no diagnóstico prévio constante nesse trabalho, no que diz respeito ao 

elencado no Relatório anual de atividades de auditoria interna – RAINT, do ano de 

2018, que trata como “ponto fraco” do IFRN uma falta de padronização de 

procedimentos e rotinas (IFRN, 2018), S4 destaca que a Instituição tem se utilizado 

da formação de Comissões que responsabilizam-se pela execução dos objetivos 

estratégicos. No entanto, a não padronização de documentos, ou mesmo de 

instituição rotinas ou protocolos tem dificultado o percurso dessas ações, produzindo 

resultados heterogêneos e entendimento diferentes, nos diversos Campi. 

Além de ratificar o disposto no RAINT e o que foi destacado por S4, S2 

complementa, destacando que sem uma estrutura padronizada, conhece-se os 

principais pontos do PDI, mas atua-se sem atentar-se aos índices. A principal 
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dificuldade reside no fato de não acompanhar-se estas execuções, relata, ao passo 

que não tem-se registros claros do que foi efetuado e qual o impacto das medidas 

tomadas até o momento. 

Essa falta de acompanhamento das ações, sua efetividade e o 

estabelecimento de índices, relatados pelo participante, corrobora o disposto no 

Relatório anual de Gestão do IFRN, edição 2018, cujo trecho consta no diagnóstico 

prévio realizado pelo pesquisador, nesse projeto de intervenção (IFRN, 2019b). Esses 

pontos, no entanto, tendem a ser melhorados através da utilização do modelo de 

gestão visual LCC – Life Cycle Canvas (VERAS, 2016), conforme proposição desse 

trabalho, nos itens 4.2 e 4.3. 

Some-se a essas problemáticas elencadas pelos servidores citados 

anteriormente, pontos de comum acordo entre os participantes, S4 complementa 

tratando sobre uma questão recente: o congelamento e contingenciamento de 

recursos públicos que a Educação tem enfrentado nos últimos anos e certamente 

enfrentará nos próximos. Para S4, como uma principal dificuldade encontrada para a 

materialização deste processo, cabe citar “o congelamento dos recursos destinados 

às políticas educacionais, que gerou um contingenciamento dos recursos utilizados 

para a efetivação das iniciativas desenvolvidas na instituição.” 

Seguindo com as discussões no grupo focal, ainda na linha da pergunta 

anterior, questionou-se aos participantes quais suas percepções quanto à efetividade 

das ações de execução do PDI e em que, diante de suas experiências profissionais 

diárias, eles poderiam sugerir possíveis melhorias. 

Para iniciar a discussão, S2 registra que muitas das ações são executadas 

rotineiramente, embora sem um controle efetivo. Precisa-se de uma forma de 

acompanhamento simples e prática do que foi planejado e o que está sendo realizado. 

Nesse ponto, espera-se também ganhos significativos com a inserção das boas 

práticas de Gestão de projetos no Campus Santa Cruz e a utilização do modelo LCC 

– Life Cycle Canvas – conforme modelo sugerido nos itens 4.2 e 4.3. 

De acordo com Veras (2016), o modelo LCC pode promover uma gestão de 

projetos em sua plenitude, perpassando por todas as fases do seu ciclo de vida, de 

maneira flexível, ágil, intuitiva e desburocratizada, permitindo, assim, que o gestor se 

concentre mais nas entregas do plano e dispense menos esforços no preenchimento 

de relatórios e documentos. 
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Dando continuidade, nesse quesito, S5 ratifica que esse processo de 

execução ocorre de forma contínua, entretanto, é necessário que ele ocorra de modo 

a considerar o IFRN enquanto uma rede capilarizada, que, “apesar de estar inserida 

nas mais diversas regiões do RN, possui objetivos estratégicos centrais, únicos”. Para 

que isso ocorra, é necessário um processo de divulgação desses objetivos, e um 

incentivo ao desenvolvimento de uma maior comunicação e sintonia entre os campi 

do Instituto, “seja no que concerne ao planejamento, assim como no que se refere às 

ações a serem executadas.” 

Por fim, os participantes S1, S3 e S6 concordam que, a princípio, se terá 

dificuldades no entendimento do PDI como um todo, especialmente em relação aos 

servidores e alunos que não participaram da construção do documento. Crê-se que 

para a execução alcançar bons resultados e não cometer-se os mesmos erros de 

execução do PDI anterior, precisa-se de campanhas para estimular o envolvimento e 

a participação efetiva da comunidade escolar. 

Para finalizar essa primeira etapa de perguntas, cujo conteúdo é o próprio PDI 

e seus planos, os conhecimentos e percepções dos Servidores sobre essa temática, 

levantou-se, por fim, uma pergunta mais específica: sobre o “Projeto estratégico de 

acesso, permanência e êxito por tipo de oferta”. O objetivo dessa questão reside em 

identificar o nível de conhecimento dos participantes sobre esse projeto estratégico, 

especificamente, para, a partir daí, baseado nele, se prosseguir para a construção 

coletiva das telas do LCC, conforme proposto pelos objetivos específicos desse 

trabalho. 

De maneira unânime, todos os Servidores reconheceram a importância 

desse projeto estratégico, norteador para tantos outros dispostos no PDI, além de 

que, destaca-se enquanto um dos mais importantes dentre todos aqueles elencados 

no documento (foi apresentada para os integrantes a tabela com os 31 (trinta e um) 

projetos estratégicos do novo Plano, já que alguns Servidores não detinham esse 

conhecimento). Sem as possibilidades de acesso, permanência e a conclusão com 

êxito, por parte dos estudantes, outros projetos que dizem respeito às dimensões de 

pesquisa e extensão, por exemplo, não seriam possíveis e sequer necessários. 

Nesse contexto, solicitando o primeiro momento de fala, S2 destacou que 
 
Na minha opinião é o ponto mais importante que dispomos no nosso PDI, e 
também o mais desafiador. A importância recai diretamente na efetividade do 
fazer da instituição, (...), onde a quantidade de pessoas atingidas e a 
qualidade com a qual nosso serviço é prestado são fatores ímpares para 
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provar ou não que os recursos materiais e humanos estão sendo bem 
utilizados. Atualmente o acesso não possui ações muito relevantes, no meu 
ponto de vista, já que nossa comunicação com a sociedade é muito 
deficitária, ações de permanência e êxito são tomadas com a redistribuição 
de recursos para aumentar o número de bolsistas, alimentação, manutenção 
dos laboratórios, aulas externas, elaboração de gincanas, eventos internos, 
participação em olimpíadas e em eventos externos, acompanhamento 
individualizado de alunos com maiores dificuldades ou necessidades 
específicas, sempre visando um olhar individualizado, (...), desta forma, de 
maneira ampla, todos os setores estão envolvidos, sendo os atores mais 
diretos os Professores, Equipe pedagógica, Apoio e Secretaria Acadêmica, 
Diretoria Acadêmica, Coordenadores de Curso, Pesquisa e Extensão. 

 
Em concordância com S2, o participante S3 complementou afirmando que 

 
O referido projeto é de suma importância para cumprir com os objetivos 
estratégicos da instituição, sobretudo, no que tange a oportunizar o acesso à 
educação às camadas menos favorecidas da sociedade, através das políticas 
de acesso e permanência. Dentre as principais ações desenvolvidas, 
atualmente, cabe citar, no que diz respeito ao acesso, as políticas de cotas, 
e no que diz respeito à permanência é imprescindível mencionar os 
programas, projetos e ações implementados pela assistência estudantil 
(serviços de saúde, bolsas e auxílios financeiros, atendimentos psicossociais, 
entre outros atendimentos), assim como o reforço institucional em promover 
a inclusão dos discentes com deficiência, seja através da modificação da 
infraestrutura, seja na busca da implantação de uma visão/cultura inclusiva. 
 

Os demais participantes reiteraram, em suas falas, que esse projeto é de 

fundamental importância para o IFRN, pois praticamente todos os objetivos dos 

demais projetos relacionam-se com os desse, devendo mobilizar-se todos os esforços 

da instituição para o seu cumprimento, já que praticamente tudo e todos interferem e 

sofrem interferência das ações voltadas ao acesso, permanência e êxito dos 

estudantes, tais como: estrutura física, assistência estudantil, recursos didáticos, 

formação dos servidores. 

A fim de apresentar-se uma visão resumida dos principais resultados 

encontrados no grupo focal, elaborou-se o quadro-síntese (Quadro 6) com as 

principais percepções e sugestões dos Servidores participantes sobre o modelo atual 

de gestão dos projetos estratégicos no IFRN, particularmente no Campus Santa Cruz, 

e o sentimento de efetividade dos processos de execução, monitoramento e controle 

das suas metas estratégicas. 

 
Quadro 6 - Principais percepções e sugestões levantadas no grupo focal 

PERCEPÇÕES: SUGESTÕES: 

Disparidade no nível de conhecimento dos 
Servidores sobre o PDI; 

Reuniões frequentes com todos os Servidores 
sobre o PDI e a explanação dos seus projetos 
estratégicos; 
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Servidores que ocupam cargo de Direção ou 
Coordenações/Chefias de setor possuem maior 
conhecimento sobre o Plano; 

Maior interlocução entre os 
Coordenadores/Chefes de setor e seus 
subordinados; repasse das informações 
discutidas em reuniões sistêmicas sobre os 
projetos estratégicos; 

Conhecimento incipiente sobre a integridade do 
PDI (visão macro e articulada do Plano); visões 
isoladas; 

Tornar os espaços de discussão sobre o PDI 
ainda mais abertos e democráticos; 

Sentimento de falta de pertencimento dos 
Servidores quanto ao planejamento estratégico; 

Participação de toda a comunidade acadêmica 
para o cumprimento e avaliação das metas 
estratégicas estabelecidas; 

Baixo engajamento dos Servidores nas ações e 
comissões voltadas às ações do PDI; 

Fomento de ações que promovam a interlocução 
e unidade entre as ações dos Campi no 
cumprimento do PDI; 

Falta de padronização de documentos, rotinas e 
protocolos, produzindo resultados heterogêneos 
e entendimento diferentes, nos diversos Campi; 

Implantação de uma ferramenta de gestão que 
facilite o acompanhamento do que foi planejado 
e o que está sendo realizado. 

Ausência de uma metodologia prática de 
acompanhamento do planejado e realizado; 

Falta de sintonia e unidade entre os Campi; 
instituição geograficamente dividida, mas com 
objetivos únicos, centrais. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

Denota-se, conforme resumido no Quadro 6, que as falas dos Servidores 

reiteram no sentido de apontar a falta de interlocução dos Chefes Imediatos e repasse 

dos conhecimentos sobre o PDI para com os Servidores “da ponta”. Contrapondo-se 

à literatura que, de acordo com Matias-Pereira (2011), o planejamento estratégico 

trata das principais decisões e direcionamentos organizacionais, estabelecendo as 

diretrizes gerais a serem perseguidas por todos os colaboradores, no entanto, faz-se 

necessário que o planejamento tático, de nível intermediário, dialogue e estabeleça 

um plano de ações para cada setor da organização. Na base da pirâmide, o 

planejamento operacional deve traduzir-se em ações alinhadas às diretrizes 

estabelecidas. 

Ainda nesse sentido, fazendo-se um comparativo do diagnóstico com a 

respectiva literatura, Little (2002) vai ao encontro das falas dos Servidores 

participantes da pesquisa, apontando que apesar da sua reconhecida importância, 

alguns autores, denotam que, para muitas organizações, o planejamento estratégico 

ainda parece algo distante, ficando restrito somente à alta gestão e não conseguindo 

se transmitir aos demais colaboradores, que se sentem alheios ao processo – sem o 

senso de pertencimento àquele plano. 
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De maneira complementar à síntese dos resultados levantados no grupo focal, 

apresentados no Quadro 6, apresenta-se, na Figura 12, uma nuvem de palavras 

construída a partir das falas centrais dos Servidores participantes da pesquisa nesse 

primeiro momento do grupo focal em resposta aos questionamentos sobre o PDI, seus 

níveis de conhecimentos, percepções e sugestões sobre sua execução. A reunião do 

grupo foi gravada, em seguida foram transcritas as falas e passou-se por um 

tratamento prévio – deixando-se apenas as palavras-chave de cada frase. Em 

seguida, o arquivo da transcrição dessas falas foi submetida ao site 

“www.wordclouds.com”, uma página gratuita que possui como única finalidade a 

construção de nuvens de palavras. 

Nota-se, em observância à nuvem de palavras apresentada (Figura 12), uma 

maior repetição de termos como “PDI”, “Servidores”, “unidade”, “disparidade”, 

“projetos”, “estratégico”, “ações”, “planejado”, “realizado” e “sentimento”. A repetição 

desses termos ganham sentido quando faz-se um comparativo da nuvem com o 

resumo das falas, percepções e sugestões, apresentados no Quadro 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2019) 

Figura 12 - Nuvem de palavras sobre as percepções e sugestões dos Servidores 
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Por fim, dados os pontos de vista dos Servidores, levantados em grupo focal, 

encaminhou-se para a sua segunda etapa, no que diz respeito à construção coletiva 

das telas do LCC, partindo dos conhecimentos e sugestões dos participantes sobre o 

projeto estratégico selecionado. Essa será descrita nas próximas seções. 

 
 

4.2 A CONSTRUÇÃO COLETIVA DAS TELAS DO LCC – LIFE CYCLES CANVAS A 

PARTIR DE UM PROJETO ESTRATÉGICO DO PDI 2019-2026 

 
Concluída a primeira etapa do grupo focal, onde foram coletadas as principais 

percepções e sugestões dos Servidores participantes acerca do Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI do IFRN, detectando-se o nível de conhecimento 

desses sobre o documento, partiu-se para um segundo momento do grupo: a 

proposição da construção coletiva das telas do LCC – Life Cycle Canvas (VERAS, 

2016), tomando por base o “Projeto estratégico de acesso, permanência e êxito por 

tipo de oferta”, do qual todos os Servidores presentes são agentes ativos e 

interessados diretos, portanto. 

Foi apresentada a tela do LCC (Figura 13), realizando-se uma breve 

explicação de como esta se dividia, o porquê dessa divisão, seus campos e demais 

informações relevantes sobre o quadro retratado. Some-se a isso, o pesquisador 

tratou sumariamente sobre os benefícios apontados na literatura – Veras (2016) e 

Medeiros (2017), especialmente – que a adoção desse modelo poderia retornar para 

a Instituição, introduzindo as boas práticas de gestão visual de projetos no 

IFRN/Campus Santa Cruz. Ressaltou-se, ainda, as dificuldades anteriormente 

apresentadas nas fases do plano institucional, relatadas pelos próprios participantes 

e nos documentos institucionais, que poderiam ser otimizadas com a implantação 

do modelo proposto. 
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Fonte: Veras (2016) 

 

Partindo desse ponto, foram disponibilizados post-its aos participantes, para 

que, de maneira coletiva, fosse feito o preenchimento de cada um dos campos do 

modelo LCC. As sugestões foram se somando, complementando-se, para, ao final, 

resultar-se nas telas devidamente preenchidas pelo grupo. As telas preenchidas, 

resultado dessa atividade, serão apresentadas nos próximos itens que seguem. 

De acordo com Veras (2016), as colunas coloridas da tela do LCC (Figura 13) 

se orientam pela ferramenta 5W2H, o que demonstra uma sequência lógica de 

perguntas a serem respondidas por qualquer projeto, para que esse possa ser 

considerado como bem construído, de escopo bem definido e claro. Cada uma das 05 

(cinco) colunas coloridas representa uma pergunta do 5W2H (apresentadas no itens 

4.2.1 a 4.2.5), dessa forma, a sequência do preenchimento da tela, realizado pelo 

grupo, seguiu esse encadeamento lógico proposto pelo autor. 

 

 

Figura 13 - Tela do modelo Life Cycle Canvas (LCC) 
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4.2.1 Por quê? 

 
Iniciando-se o preenchimento pela coluna verde (Figura 13), que busca 

responder à pergunta “Por quê?” do 5W2H, foram preenchidos pelo grupo – tomando 

por base o “Projeto estratégico de acesso, permanência e êxito por tipo de oferta” – 

os campos: justificativas, objetivos e benefícios. 

De acordo com Veras e Campelo (2017), a primeira coluna, relacionada à 

pergunta “Por quê?”, busca definir as razões do projeto, qual seria, de fato, seu 

objetivo principal e os porquês da sua existência e necessidades. 

O primeiro campo a ser preenchido diz respeito às justificativas do projeto. 

Para Veras e Campelo (2017, p. 4), “as justificativas descrevem os problemas e 

demandas existentes na situação atual”. Nesse sentido, do ponto de vista dos 

participantes do grupo focal, após as devidas discussões, chegou-se – coletivamente 

– na construção do seguinte quadro de justificativas, conforme Figura 14. 

Interessante ressaltar que, além dos Servidores participantes destacarem 

justificativas internas, relativas à Instituição, como o combate aos altos índices de 

reprovação e evasão escolar – que impactam diretamente nos índices institucionais e 

a disponibilização de recursos financeiros – foram destacados fatores externos, tal 

como a necessidade do mercado de trabalho, especialmente no interior do estado, da 

formação de profissionais qualificados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019), com base em Veras (2016) 

 
Como segundo campo a ser preenchido, o LCC apresenta o dos “objetivos”. 

De acordo com Veras e Medeiros (2017, p.4), “os objetivos representam uma ponte 

Figura 14 - Campo “Justificativas” do Life Cycle Canvas (LCC) 
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entre a situação atual e a situação futura. Normalmente escritos em um parágrafo 

devem ser SMART (specific, measurable, achievable, realistic, time related).” 

Nesse quesito, de forma consensual, todos os servidores apontaram a 

necessidade de uma educação pública, acessível e de qualidade como objetivo 

principal do projeto, a partir do qual todos os demais se norteariam. Os objetivos 

apontados, conforme percebe-se na Figura 15, que segue, encontram-se alinhados 

às justificativas apresentadas pelo grupo, postos como formas de mitigar os 

problemas e necessidades detectadas anteriormente, apontadas no item anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019), com base em Veras (2016) 

 

Para finalização do preenchimento da primeira coluna (de cor verde) do LCC, 

por fim, foi preenchido o campo dos “benefícios” (Figura 16). Veras e Medeiros (2017, 

p. 5) aludem que os benefícios 

 
“Descrevem as melhorias e o valor agregado na situação futura. Pode ser o 
aumento de receita, a redução dos custos, o uso mais eficiente dos ativos 
existentes, a melhoria da imagem da empresa ou mesmo a redução dos 
impactos social e ambiental (desejáveis) (VERAS; MEDEIROS, 2017, p. 5).” 

Figura 15 - Campo "objetivos" do Life Cycle Canvas (LCC) 
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Figura 16 - Campo "benefícios" do Life Cycle Canvas (LCC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019), com base em Veras (2016) 

 

Enquanto “benefícios” apontados pelos participantes, ao término do projeto 

espera-se: oportunizar acesso às pessoas com deficiência e àquelas em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica, autodeclarados negros, pardos e indígenas, 

questões já garantidas por Leis Federais – nº 13.409/2016 e nº 12.711/2012, 

respectivamente – mas que, “na prática, por distanciamento da Instituição com o seu 

público, mediante falhas nos processos de comunicação social”, destaca S4, isso não 

acontece a contento.  

Outros participantes, como alude S2, ressaltaram a interligação entre as 

melhorias nos números de matrículas ativas e das taxas de conclusão de curso, que 

devem gerar a descentralização de mais recursos financeiros para a Instituição, 

proporcionalmente. Ademais, serão postos um maior número de profissionais 

qualificados no mercado de trabalho, gerando emprego e renda, e fomentando o 

desenvolvimento para a Região do Trairi Potiguar, onde o Campus Santa Cruz está 

localizado. 

Nessa linha, os benefícios elencados encontram-se em consonância com o 

PDI 2019-2026, onde a missão da Instituição está definida da seguinte forma: “Prover 

formação humana, científica e profissional aos discentes visando o desenvolvimento 

social do Rio Grande do Norte” (IFRN, 2019a, p. 25). No plano, destaca-se ainda, mais 

especificamente, que as ofertas e ações institucionais devem ser alinhadas às cadeias 

produtivas locais, com o fito de promover o desenvolvimento regional das localidades 

nas quais os Campi estão inseridos (IFRN, 2019a). 
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Finalizado o preenchimento da primeira coluna, no que diz respeito à pergunta 

“por quê?”, apontando-se as justificativas, objetivos e benefícios do projeto estratégico 

selecionado, parte-se para o preenchimento da segunda coluna, onde responde-se à 

pergunta “O quê?”, conforme disposto no item 4.2.2. 

 

4.2.2 O quê? 

 
Para dar-se início ao preenchimento dos campos constantes na segunda 

coluna (de cor cinza) do modelo Life Cycle Canvas – LCC (tela na Figura 13), que visa 

responder à pergunta “O quê?” do 5W2H, foram preenchidos pelo grupo – visando o 

gerenciamento visual do projeto estratégico selecionado, os campos: produto, 

requisitos e restrições. 

De acordo com Veras e Campelo (2017, p. 5), a segunda coluna, que pretende 

responder “O quê?”, apresenta uma descrição do que é o projeto, de fato, “por meio 

da definição do produto do projeto, seus requisitos e suas restrições.” 

O primeiro campo dessa coluna, a ser preenchido, diz respeito à definição do 

“produto” do projeto (Figura 17). Para Veras e Campelo (2017, p. 5), “o produto é o 

que será entregue ao cliente. Pode ser um produto de fato, um serviço ou um 

resultado. Só deve ser entregue quando estiver completamente pronto.” Para tanto, 

foi definido pelo grupo, enquanto produto a ser entregue no final da execução do 

projeto estratégico em tela, um Plano de ações que visa melhorias diversas nas 

políticas de acesso, permanência e êxito dos estudantes, no âmbito do IFRN/Campus 

Santa Cruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019), com base em Veras (2016) 

Figura 17 - Campo "produto" do Life Cycle Canvas (LCC) 
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O segundo quadro a ser preenchido, são os “requisitos” – que são a forma 

como o cliente estabelece para a equipe do projeto “o que lhe parece desejável ou 

necessário no produto que vai receber ao término do projeto” (VERAS; CAMPELO, 

2017, p. 5). Os requisitos estão diretamente ligados à uma caracterização desejável 

daquilo que o produto deve entregar, aos clientes, para que seja considerado 

satisfatório. 

Frente ao exposto, os participantes definiram enquanto “requisitos”, 

relacionados ao produto (o Plano de ações, no caso), os itens constantes no quadro 

da Figura 18. 

 
Figura 18 - Campo "requisitos" do Life Cycle Canvas (LCC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019), com base em Veras (2016) 

 
Os Servidores destacaram a necessidade de atualização dos currículos 

(planos de cursos técnicos e superiores) e a modernização das práticas de ensino, 

adequados às novas realidades dos jovens. Muitos planos de curso já possuem mais 

de 10 (dez) anos e não se mostram adequados às atuais necessidades do mercado 

de trabalho, vestibulares e do próprio ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio.  

Para tanto, o participante S3 ratifica ainda, como importante requisito para o 

Plano a ser construído, deve-se uma atenção especial às políticas inclusivas de 

assistência estudantil – com a concessão de bolsas e auxílios, pois, de acordo com 

dados extraídos do sistema acadêmico do IFRN (SUAP, em novembro de 2019), cerca 

de 90% dos alunos do Campus Santa Cruz são considerados pertencentes a famílias 

de baixa renda, cuja renda per capta é inferior a 1,5 salário mínimo. A necessidade de 
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interromper os estudos para trabalhar ainda é uma das principais causas de 

reprovações e evasões, relata S3. 

Saliente-se, ainda, o que fora destacado por S5: diante das realidades 

díspares de cada um dos 21 (vinte e um) Campi do IFRN, das regiões geográficas nas 

quais estão inseridos e, consequente, dos alunos atendidos por eles, é necessário 

pensar um plano de ações que possua estratégias adequadas às realidades locais – 

nesse caso, adequado à realidade do Campus Santa Cruz. 

Para finalização da coluna cinza, por fim, tem-se o campo das restrições do 

projeto (Figura 19). De acordo com Veras e Campelo (2017, p. 5), as “restrições são 

limitações de qualquer fonte impostas ao trabalho realizado pela equipe e que 

reduzem as opções.”  

 

Figura 19 - Campo "restrições" do Life Cycle Canvas (LCC) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019), com base em Veras (2016) 

 
A respeito das discussões sobre o item das restrições, cabe ressaltar a 

unanimidade entre os participantes: a deficiência na formação básica dos alunos 

ingressantes na Instituição. Para S1, no Estado do Rio Grande do Norte e, 

especialmente, no interior do estado, os índices da Educação básica são baixíssimos, 

o que reflete diretamente no nível da formação dos alunos ingressantes no Campus, 

gerando as taxas preocupantes de reprovações e evasões, no IFRN. 

Some-se a isso, acrescente-se o vertiginoso aumento nos números de 

adoecimentos entre adolescentes e jovens, principalmente os de caráter psicológico, 

ressalta S4. Além desses, os Servidores apontaram questões relativas à 

desatualização dos Planos de cursos, ao transporte escolar intermunicipal deficitário 

e às diversas situações de vulnerabilidade socioeconômicas vivenciadas pelos alunos. 
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Outra questão relevante e que fora frequentemente citada diz respeito ao baixo 

engajamento dos Servidores nas comissões e ações de acesso, permanência e êxito, 

frente à intensa rotina organizacional. 

Desse modo, finalizado o preenchimento da coluna cinza (“O quê?”), parte-se 

para o preenchimento da coluna laranja, que visa responder à pergunta “Quem?”, 

delineando-se as partes interessadas, a equipe do projeto e estabelecendo os meios 

de comunicação entre elas. 

 

4.2.3 Quem? 

 

Iniciando o preenchimento da terceira coluna (de cor laranja), que visa 

responder à pergunta “Quem?” do 5W2H, foram preenchidos pelo grupo – visando 

uma indicação dos envolvidos no projeto, os campos: partes interessadas, equipe e 

comunicações (Figura 13). 

Os campos constantes na coluna “Quem?” apresentam “os principais grupos 

de agentes envolvidos no projeto, bem como os meios de comunicação entre eles, 

tendo como campos principais as partes interessadas, as comunicações e a equipe 

do projeto.” (VERAS; CAMPELO, 2017, p. 5) 

Em busca dessa definição dos envolvidos no projeto, o primeiro campo diz 

respeito às “Partes Interessadas”. De acordo com Veras e Campelo (2017, p. 5), as 

partes interessadas “são todas as pessoas ou organizações envolvidas ou afetadas 

pelo projeto. (...) As partes interessadas externas incluem o cliente e o patrocinador.” 

Dessa forma, além de apontados como partes interessadas a Pró-reitoria de 

Ensino, setor central que coordena os trabalhos nos Campi, constam o próprio 

IFRN/Campus Santa Cruz – incluindo todos os seus setores e Servidores, 

pais/responsáveis e alunos, as Prefeituras municipais da região do Trairi, empresas – 

interessadas em parcerias, estágios e contratação de mão de obra qualificada, bem 

como as faculdades e universidades, que recebem os alunos egressos do Ensino 

Médio Integrado do IFRN (Figura 20). 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2019), com base em Veras (2016) 

 
O segundo campo diz respeito à definição da Equipe (Figura 21) atuante no 

projeto em tela. “A equipe são todos que produzem algo no projeto com respectivos 

papéis.” (VERAS; CAMPELO, 2017, p. 5). 

Além dos setores/segmentos representados no grupo focal (Direção Geral, 

Direção Acadêmica, Coordenadores de curso, Assistência estudantil e equipe 

pedagógica), foram adicionados pelos participantes os setores da Secretaria e Apoio 

Acadêmico, mais ligados diretamente às questões de acesso (processos seletivos e 

matrículas), além do setor de Comunicação Social, visto que, segundo os próprios 

Servidores apontaram, essa é uma área sensível no Campus Santa Cruz, com 

diversas deficiências na interlocução entre a Instituição e a comunidade. Some-se a 

esses, os Docentes da Instituição, que lidam diretamente com os alunos, em sala de 

aula, e tendem a perceber mais facilmente suas dificuldades, necessidades e 

expectativas. 

 

Figura 20 - Campo "partes interessadas" do Life Cycle Canvas (LCC) 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2019), com base em Veras (2016) 

 

Para finalização da coluna laranja, o grupo preencheu o campo que define os 

meios de comunicação a serem utilizados no projeto (Figura 22). Veras e Campelo 

(2017, p. 5) aludem que a janela das comunicações “trata dos mecanismos de 

comunicação a serem utilizados entre a equipe de projeto e as partes interessadas.” 

Dessa forma, o grupo, consensualmente, destacou alguns meios principais 

para a comunicação entre os envolvidos. Além de meios oficiais, já comumente 

utilizados, como os ofícios – bastante utilizados na comunicação entre os setores e 

entre órgãos, e-mails, telefone, site institucional e mídias oficiais do Campus – para 

comunicação acessível e direta com a sociedade, reuniões – de comissões, grupos 

gestores e com pais e responsáveis, por exemplo, o grupo relacionou alguns novos 

meios de comunicação que poderiam ser testados com o fito de inovar e trazer 

melhorias ao processo de comunicação, posto como deficitário. 

 Nesse sentido, alguns participantes, como S2 e S4, destacaram a agilidade 

e eficácia da comunicação através de grupos em aplicativos de mensagens (o 

WhatsApp, por exemplo, por ser de uso mais comum). Ademais, outros integrantes 

do grupo focal, como S1, S3 e S5, ressaltaram a importância do fortalecimento do uso 

dos meios de comunicação mais utilizados na região, tais como: rádios locais, blogs 

e carros de som. As rádios locais e carros de som, no interior do estado, 

especialmente, possuem um grande poder alcance, sobretudo entre aqueles de 

menor poder aquisitivo, que não dispõem de acesso regular à internet, ressaltam os 

Servidores. 

 

Figura 21 - Campo "equipe" do Life Cycle Canvas (LCC) 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2019), com base em Veras (2016) 

 

Com a finalização do preenchimento da coluna de cor laranja, respondendo à 

pergunta “Quem?” seriam os envolvidos no projeto, bem como a indicação dos meios 

de comunicação a serem utilizados entre as partes interessadas, parte-se para a 

penúltima coluna do LCC – a de cor vermelha, que pretende responder à questão 

“Como?” se dará essa execução. 

 

4.2.4 Como? 

 
Para iniciar-se o preenchimento da penúltima coluna (Figura 13), que visa 

responder à pergunta “Como?” do 5W2H, foram preenchidos, de forma coletiva, pelo 

grupo, os seguintes campos do projeto: as premissas, entregas e aquisições. 

Veras e Campelo (2017, p. 5) reiteram que esses campos explicam “as 

condições necessárias, etapas a serem entregues e as limitações do projeto, 

representadas pelos campos de premissas, entregas e restrições.” 

Dessa forma, Veras e Campelo (2017, p. 5) destacam que as “Premissas são 

suposições assumidas sobre aspectos que não estão sob controle e influência do 

gerente de projeto. Protegem o gerente de projeto.” Com base nisso, foram apontados 

enquanto premissas do projeto a necessidade de uma participação ativa dos 

Servidores do Campus e dos pais, responsáveis e familiares dos alunos, sendo esses 

os principais envolvidos e interessados na execução e sucesso desse projeto. As 

ações e planos delineados não seriam possíveis sem a ativa participação desses 

agentes. 

Figura 22 - Campo "comunicações" do Life Cycle Canvas (LCC) 
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O entrevistado S2 destaca ainda, em acordo com o grupo, a dependência do 

interesse dos alunos da região nos cursos ofertados pelo Campus Santa Cruz, 

sentimento que viabiliza a entrada de novos alunos e, portanto, o sucesso das ações 

de permanência e conclusão com êxito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019), com base em Veras (2016) 

 

O segundo campo a ser preenchido diz respeito às entregas (Figura 24). De 

acordo com Veras e Campelo (2017, p. 5), “as entregas garantem que o projeto foi 

concluído. Entregas são partes menores que, quando integradas, garantem que o 

projeto foi concluído.” 

Para tanto, os Servidores dividiram a execução do projeto em entregas, uma 

espécie de passo a passo, que, mediante o cumprimento de todos os 

passos/entregas, o projeto estaria concluído. O primeiro passo, segundo os 

participantes, seria a nomeação da comissão responsável pelo projeto, composta pela 

“equipe” (Figura 21) apontada no respectivo campo do LCC. Em ato contínuo, seria 

realizada uma análise dos indicadores e o levantamento/mapeamento das principais 

ações. Com isso, se teriam as ferramentas necessárias para a elaboração do Plano 

de ações (o produto, Figura 17), a apresentação, implantação e, por fim, a avaliação 

dos resultados. 

 
 

Figura 23 - Campo "premissas" do Life Cycle Canvas (LCC) 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2019), com base em Veras (2016) 

 

Para finalizar esta coluna, com o apontamento e preenchimento das 

aquisições necessárias à plena execução do projeto, após as discussões do grupo, 

os Servidores preencheram o respectivo campo, conforme apresentado na Figura 25. 

O espaço destino ao preenchimento das “aquisições” aponta aquelas a serem 

realizadas ao longo do projeto. “São normalmente baseadas em acordos 

estabelecidos com fornecedores. Podem ser produtos, serviços ou resultados.” 

(VERAS; CAMPELO, 2017, p. 5-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019), com base em Veras (2016) 

 

Além da aquisição de itens necessários às aulas práticas em laboratórios – os 

materiais de consumo e equipamentos/material permanente – os Servidores 

Figura 24 - Campo "entregas" do Life Cycle Canvas (LCC) 

Figura 25 - Campo "aquisições" do Life Cycle Canvas (LCC) 
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destacaram a importância da contratação de profissionais especializados que visam 

o acompanhamento e melhor atendimento das pessoas com deficiência, como 

Psicopedagogos e cuidadores, visto os direitos garantidos em Lei Federal, que trata 

da reserva de vagas para esse público nos processos seletivos das Instituições 

Federais de Ensino. Atente-se que os próprios participantes apontaram, 

anteriormente, enquanto um dos “benefícios” do projeto em questão (Figura 16): 

“oportunizar o acesso ao IFRN, sobretudo das pessoas com deficiência e em situação 

de vulnerabilidade socioeconômica.” 

Para o acesso, permanência e conclusão com êxito, especificamente tratando 

das pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica – que representam a 

grande maioria do público do Campus Santa Cruz, torna-se imprescindível um 

programa de concessão de bolsas e auxílios financeiros para esse público, destaca 

S3, corroborado em sua fala pelos demais Servidores. 

Por fim, para a conclusão do preenchimento da tela do LCC, partiu-se para o 

preenchimento dos campos constantes na última coluna do modelo, onde serão 

preenchidas as informações relativas aos riscos, estimativa do tempo e custos do 

projeto. 

 

4.2.5 Quando e quanto? 

 

Finalizando o preenchimento da tela do Life Cycle Canvas (LCC), com o intuito 

de estabelecer um modelo piloto para gerenciamento visual dos projetos estratégicos 

do IFRN, partiu-se, por fim, para os campos constantes na última coluna (ver tela da 

Figura 13), que objetivam responder às perguntas “Quando e quanto?” do 5W2H.  

De acordo com Campelo et al. (2016), os campos constantes na última coluna 

do LCC definem os riscos, estabelece prazos para as entregas e os principais custos 

incorridos no projeto, descritos nos campos de riscos, tempo e custos. 

Nesse sentido, Veras e Campelo (2017, p. 6) definem os riscos como as  

 
Incertezas que importam, pois afetam os objetivos do projeto. Gestão de 
riscos envolve identificar, avaliar, desenvolver e implantar respostas e planos 
de mitigação. Existe o risco global do projeto, que se refere à capacidade do 
projeto de atingir os objetivos e riscos específicos frutos de avaliação em 
determinado momento (VERAS; CAMPELO, 2017, p. 6).  
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Frente ao exposto, os participantes iniciaram os apontamentos relativos aos 

possíveis riscos (Figura 26) inerentes à execução do “Projeto estratégico de acesso, 

permanência e êxito do estudante”. De forma consensual, fora apontado de imediato 

o risco de greve dos Servidores, como já ocorrido em anos anteriores, que, conforme 

convergem as falas de S5 e S6, tanto compromete o engajamento de um maior 

número de Servidores na ações de execução do projeto, como gera um certo 

descrédito da instituição perante a sociedade e o desinteresse dos alunos na 

continuidade nos seus cursos, visto os possíveis atrasos que ocorrem no calendário 

acadêmico, daquele ano. 

Além disso, em contraponto ao registrado no campo destinado às “premissas” 

(Figura 23), lá colocados como situações desejáveis, a efetiva participação de 

Servidores, pais/responsáveis e familiares dos alunos, nesse campo, em oposição, 

destacam-se os riscos da baixa participação desses importantes agentes ao longo da 

execução do projeto. Acrescente-se a isso, também contrapondo-se ao citado nas 

“premissas”, registra-se a possível falta de interesse dos alunos nos cursos ofertados 

pelo Campus Santa Cruz. Por fim, reitera S4, e é aceita a inclusão na tela pelo grupo, 

o risco da indisponibilidade financeira que a Instituição vem vivenciando há alguns 

anos, que, a depender da medida do contingenciamento, inviabilizaria diversas 

atividades do Campus, essas, de forma geral, diretamente ligadas às ações de 

acesso, permanência e êxito dos estudantes.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019), com base em Veras (2016) 

 

Figura 26 - Campo "riscos" do Life Cycle Canvas (LCC) 



102 
 

O segundo campo a ser preenchido diz respeito à delimitação dos prazos para 

as entregas do projeto (Figura 27). Segundo Veras e Campelo (2017, p. 6), a caixa do 

“tempo” “representa uma lista de compromissos com datas limites para que sejam 

produzidas as entregas.” Dessa forma, tomando por base os compromissos 

assumidos e delineados no campo das “entregas” (Figura 24), estimou-se um tempo 

limite para a execução de cada passo do projeto. 

O primeiro passo, ou primeira entrega, seria a formação da comissão 

responsável pela execução do projeto, através de emissão de Portaria da Direção 

Geral do Campus – com prazo estimado em 1 (um) mês. A equipe que comporá essa 

comissão encontra-se apontada no campo “equipe” da tela do LCC (Figura 21), 

preenchido pelo grupo nessa atividade. O maior prazo estimado trata da 

implementação do novo plano, com estimativa de 60 (sessenta) meses. Os principais 

cursos do Campus Santa Cruz têm uma duração média de 48 (quarenta e oito) meses, 

ou 4 anos letivos, assim sendo, apontam os participantes, que o prazo de 60 

(sessenta) meses seria o mais adequado para a implementação do Plano e 

acompanhamento de todo um ciclo de alunos nesses cursos, para que se possa ter 

uma avaliação mais realística dos resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019), com base em Veras (2016) 

 
Como último campo a ser preenchido, tem-se o quadro dos “Custos” (Figura 

27). “O custo é a estimativa resumida, identificando os custos por entrega. Custo de 

entrega pode ser desdobrado em elementos de custo.”  (VERAS; CAMPELO, 2017, 

p. 6) 

Figura 27 - Campo "tempo" do Life Cycle Canvas (LCC) 
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Nesse momento do planejamento do projeto, com o preenchimento de todos 

os campos para a formação de uma tela de iniciação (ou o artefato TAP: Termo de 

Abertura do Projeto) – que servirá de base para todas as outras telas do ciclo de vida 

do projeto, o grupo ressaltou que não seria possível, ainda, enumerar o total dos 

custos que decorreriam ao longo da execução do projeto. No entanto, o grupo reitera 

que os principais custos serão oriundos das “aquisições” (Figura 25), necessárias, 

principalmente, para a etapa/entrega de implementação do plano. Quando os custos 

puderem ser mensurados, gera-se uma nova versão do projeto, registrando essa 

alteração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019), com base em Veras (2016) 

 

Preenchidos todos os campos da tela do Life Cycle Canvas (LCC), tela 

completa demonstrada na Figura 13, e tomando por base as discussões e sugestões 

levantadas no grupo focal, gerando, assim, os campos dispostos nas Figuras 14 à 28, 

no item que segue – 4.3, serão apresentadas as telas do LCC, de iniciação (IN) e 

planejamento (PL), devidamente preenchidas, dando uma noção geral do projeto, bem 

como sugerida a utilização de alguns indicadores de desempenho e outras 

ferramentas de apoio ao LCC. 

 

 

 

Figura 28 - Campo "custo" do Life Cycle Canvas (LCC) 
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4.3 AS TELAS DO LCC, INDICADORES E FERRAMENTAS AUXILIARES 

 

Nas seções a seguir, tendo sido devidamente preenchidos todos os campos 

do Life Cycle Canvas (LCC), através de atividade coletiva no grupo focal realizado, 

serão montadas e apresentadas as telas do modelo, de iniciação (IN) e planejamento 

(PL), evidenciando-se sua evolução durante o ciclo de vida do projeto. Como o projeto 

estratégico trabalhado encontra-se, na prática, em fase inicial, essas foram as únicas 

telas passíveis de preenchimento, nesse momento. 

Ademais, também serão apresentados, a título de sugestão de uso no 

gerenciamento do projeto estratégico elencado nesse trabalho, algumas propostas de 

indicadores de desempenho e ferramentas de apoio ao planejamento sugeridas pelo 

modelo LCC (VERAS, 2016) e PMBOK (PMI, 2013).  

 

4.3.1 As telas do Life Cycle Canvas (LCC): modelo proposto 

 
Concluso o preenchimento de todos os campos da tela do LCC, através da 

atividade de construção coletiva com os Servidores “participantes da pesquisa”, para 

uma melhor visualização da totalidade do projeto, faz-se necessário reunir-se todos 

os campos em uma única tela. 

De acordo com Veras (2016), o Life Cycle Canvas (LCC) possui como objetivo 

principal a simplificação dos processos de gerenciamento de projetos em uma única 

tela, gerando uma visualização da sua totalidade e “trazendo consigo elementos 

essenciais para a conceber, planejar, executar, monitorar e controlar, e encerrar um 

projeto (CAMPELO, 2017, p. 68).” 

Dessa forma, serão apresentadas, nesse item, as telas de “iniciação” e 

“planejamento”, devidamente preenchidas e prontas para serem utilizadas pela 

equipe, por outro lado, as telas de “execução, monitoramento e controle” e a de 

“encerramento” do projeto, só poderão ser geradas quando o projeto, na prática, 

estiver naquela etapa. Veras (2016) propõe que as telas devam ser geradas, 

sequencialmente, conforme as etapas sejam conclusas, realizando-se o registro de 

todas suas alterações e evoluções, promovendo um melhor controle do projeto e suas 

versões. Para tanto, como campo auxiliar no LCC, o autor estabelece o espaço para 

indicação da “versão” do projeto que está sendo trabalhada. 
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Nesse sentido, segundo Veras (2016), podem ser geradas diversas versões 

do projeto, dispostas em telas (Figura 29), conforme sejam necessários os pequenos 

ajustes ou alterações mais significativas, no seu decorrer. 

 

Figura 29 - Versões do Projeto durante seu Ciclo de vida 

 

Fonte: Medeiros (2017), adaptado de Veras (2016) 

 

Assim sendo, as telas que serão apresentadas nessa seção tratam-se de uma 

versão preliminar das etapas de ”iniciação” e “planejamento” do “Projeto estratégico 

de acesso, permanência e êxito, por tipo de oferta”, uma versão 1.0, criada a partir 

das percepções e sugestões dos Servidores participantes do grupo focal. Visto que o 

projeto estratégico em questão, na prática, ainda encontra-se em fase inicial, somente 

à medida que ele for sendo executado, mediante a evolução do seu ciclo de vida, 

poderão ser percebidos os ajustes necessários e a geração de outras versões do 

projeto, bem a construção das telas de “execução, monitoramento e controle” e, por 

fim, a de “encerramento”. 

De acordo com Veras (2016), após a finalização de cada tela do LCC, diante 

da conclusão daquela etapa, gera-se um importante documento para a formalização 

do projeto: o artefato. A primeira tela, de Iniciação, quando devidamente preenchida e 

finalizada gera o artefato denominado TAP - Termo de abertura do projeto, que 

“representa a autorização formal do patrocinador do projeto para que o mesmo possa 

ser planejado (MEDEIROS, 2017, p. 74). 
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Diante das informações coletadas no grupo focal, visando à geração do ciclo 

de vida do projeto estratégico do IFRN, selecionado como piloto para esse projeto de 

intervenção, gerou-se a seguinte tela de iniciação que representa, assim, o TAP - 

Termo de abertura do projeto (Figura 30). 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2019), com base em Veras (2016) 

Figura 30 - Tela de "iniciação" do Projeto estratégico de acesso, permanência e êxito dos estudantes 

 

Figura 31 - Tela de "planejamento" do Projeto estratégico de acesso, permanência e êxito dos 
estudantesFigura 32 - Tela de "iniciação" do Projeto estratégico de acesso, permanência e êxito dos 

estudantes 
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Finalizada a etapa/tela de “Iniciação” (Figura 30), o próximo passo do ciclo de 

vida do projeto, no LCC, diz respeito à tela do “Planejamento” (Figura 31). Após 

conclusa, a tela de “Planejamento” gera-se o artefato PGP – Plano de Gerenciamento 

do projeto. Esse artefato, segundo Medeiros (2017), define o plano de trabalho do 

projeto, delineando-se os trabalhos que serão realizadas para sua plena execução. 

Observa-se, ainda, de acordo com Medeiros (2017, p. 81) 

 
Na etapa de planejamento, a tela que representa o PGP sofre alterações em 
relação à tela que representa o TAP na etapa de iniciação, onde o gerente de 
projetos aparece como principal responsável pela sua estruturação e a coluna 
referente às justificativas, objetivos e benefícios do projeto deixa de ser 
considerada e só reaparece na etapa de encerramento (MEDEIROS, 2017, 
p. 81). 
 

Dessa forma, também tomando por base os dados levantados em grupo focal 

e o TAP – Termo de abertura do projeto, a tela de “iniciação”, gerou-se a tela de 

“planejamento” (que constitui o artefato PGP), para o referido projeto estratégico do 

IFRN (Figura 31). 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2019), com base em Veras (2016) 

Figura 31 - Tela de "planejamento" do Projeto estratégico de acesso, permanência e êxito dos estudantes 
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Finalizada a construção e apresentação das telas de “iniciação” e 

“planejamento” do projeto, no item 4.3.2, que segue, com o objetivo de promover um 

planejamento mais coerente e efetivo, propõe-se a utilização de algumas ferramentas 

auxiliares ao LCC. Visando uma execução, monitoramento e controle mais eficientes 

e eficazes, foram construídos e planejados, coletivamente, a partir das indicações do 

grupo e com base em Veras (2016), algumas sugestões de indicadores de 

desempenho, com vistas a um melhor gerenciamento do projeto estratégico 

destacado nessa pesquisa. 

 

4.3.2 As ferramentas de apoio ao LCC e os indicadores de desempenho 

 
Para o pleno gerenciamento de um projeto, o PMI (2013) sugere, como 

metodologias auxiliares, o uso de algumas ferramentas de apoio. De acordo com 

Veras (2016), as ferramentas de apoio sugeridas pelo PMBOK são praticamente as 

mesmas utilizadas para o gerenciamento com Life Cycle Canvas (LCC). Essas 

ferramentas, de acordo com o autor, são formas de apoio às telas de gerenciamento 

de projetos e estão relacionadas a determinadas fases do ciclo. 

Veras (2016) destaca, particularmente, 06 (seis) principais ferramentas de 

apoio, utilizadas geralmente na fase de Planejamento, conforme sumariamente 

apresentado na Figura 32. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020), com base em Veras (2016)  

 

Figura 32 - Ferramentas de apoio ao Planejamento (PL) 
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Durante a execução do grupo focal foram apresentadas aos integrantes todas 

as ferramentas de apoio ao LCC (Figura 32), resumidamente evidenciando-se suas 

vantagens e funcionalidades, visto que esses, juntamente com os demais Servidores 

por eles apontados, integram a equipe do projeto (Figura 21). Nesse sentindo, 

ressalte-se que caberá à equipe do projeto a decisão de qual(is) ferramenta(s) serão 

adotadas para melhor auxiliá-los no planejamento e execução do projeto estratégico 

em questão. 

Para uma melhor ilustração desse trabalho e com o intuito de que se tenha 

uma noção geral das ferramentas de apoio, essas serão resumidamente 

apresentadas nessa seção, a seguir – destacando-se suas principais funcionalidades 

e aplicabilidade no caso prático, tal qual fora realizado junto aos participantes do grupo 

focal. 

No tocante à gestão das partes interessadas, tem-se como sugestão a Matriz 

de Avaliação do Engajamento (MAE), apresentada na Figura 33. Segundo Veras 

(2016), essa ferramenta permite que seja identificado os níveis de engajamento, atual 

(A) e desejado (D), das partes interessadas. Para o PMI (2013), a importância dessa 

classificação reside na possibilidade de estabelecer comunicações e as ações 

necessárias, aproximando os níveis e reduzindo as lacunas existentes. 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2020), com base em Medeiros (2017), Veras (2016) e PMI (2013) 

 

A Matriz de Responsabilidades (RACI), exemplificada na Figura 34, refere-se 

a uma ferramenta auxiliar de gestão da equipe do projeto. De acordo com Veras 

(2016), sua principal função é estabelecer as responsabilidades dos membros da 

equipe, definindo claramente o papel de cada um deles. 

 Medeiros (2017) denota que a sigla RACI, em inglês, significa Responsible, 

Accountable, Consulted, and Informed, onde, em tradução e adaptação para a língua 

portuguesa, temos: R – Responsável por determinada atividade ou processo na 

Figura 33 - Matriz de Avaliação do Engajamento (MAE) 

 

 

Figura 34 - Matriz de Responsabilidades (RACI)Figura 35 - Matriz de Avaliação do 
Engajamento (MAE) 
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organização; A – Accountable, aquele que será cobrado pela boa execução e 

resultados, daquela atividade; C – aquele que deve ser consultado e possui 

propriedade para sugerir melhorias a uma determinada atividade ou decisão; I – 

membro que deve ser informado sobre alguma ação realizada dentro da atividade do 

projeto (VERAS, 2016). 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2020), com base em Medeiros (2017), Veras (2016) e PMI (2013) 

 
Para ajudar a definir a formação de comunicação que será utilizada para cada 

parte interessado do projeto tem-se a Planilha de Método de Comunicação (PMC) 

(VERAS, 2016). O tipo de comunicação pode ser classificada em: Interativa – que 

envolve troca de informações entre as partes; Passiva – que diz respeito à 

comunicação em massa, com uma grande quantidade de pessoas; Ativa – que se 

refere ao encaminhamento de informações a destinatários selecionados (MEDEIROS, 

2017).  

 

 Fonte: Elaborada pelo autor (2020), com base em Medeiros (2017), Veras (2016) e PMI (2013) 

 
No que diz respeito às aquisições, segundo Veras (2016), a Planilha de apoio 

à decisão de fazer ou comprar (PFC), apresentada na Figura 36, busca determinar se 

um determinado trabalho ou atividade será melhor realizado pela própria equipe do 

projeto ou deve ser adquirido de fontes externas, resultando nas decisões de compras. 

Figura 34 - Matriz de Responsabilidades (RACI) 

 

Figura 36 - Planilha de Método de Comunicação (PMC)Figura 37 - Matriz de 
Responsabilidades (RACI) 

Figura 35 - Planilha de Método de Comunicação (PMC) 

 

Figura 38 - Planilha de apoio à decisão de fazer ou comprar (PFC)Figura 39 - 
Planilha de Método de Comunicação (PMC) 
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Como o projeto estratégico trabalhado, no momento da construção das telas, não teve 

o apontamento dos custos que seriam incorridos, a tela do PFC ainda encontra-se em 

branco, na sugestão apresentada. Quando, na prática, o projeto começar a ser 

executado e os seus custos puderem ser mensurados, a planilha poderá ser 

devidamente preenchida e as decisões de compra serão tomadas. 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2020), com base em Medeiros (2017), Veras (2016) e PMI (2013) 

 

Por fim, quanto aos riscos, o LCC sugere o uso da Matriz de Probabilidade e 

Impacto (MPI), demonstrada na Figura 37, e da Planilha de Resposta aos Riscos 

(PRR), Figura 38. Para Veras (2016), a MPI permite a avaliação da importância de 

cada risco e, com base nisso, o quanto de prioridade e atenção deve ser destinada a 

ele. Deve-se considerar o seu impacto nos objetivos do projeto e a probabilidade de 

acontecimento, resultando, assim, na classificação de alto (vermelho), moderado 

(laranja) ou baixo risco (verde) (MEDEIROS, 2017). 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2020), com base em Medeiros (2017), Veras (2016) e PMI (2013) 

 
 

Por sua vez, a Planilha de Resposta aos Riscos (PRR), cujo modelo encontra-

se apresentado na Figura 38, tomando por referência a MPI (Figura 37), estabelece 

Figura 36 - Planilha de apoio à decisão de fazer ou comprar (PFC) 

 

Figura 40 - Matriz de Probabilidade e Impacto (MPI)Figura 41 - Planilha de apoio à 
decisão de fazer ou comprar (PFC) 

Figura 37 - Matriz de Probabilidade e Impacto (MPI) 

 

Figura 42 - Planilha de Resposta aos Riscos (PRR)Figura 43 - Matriz de 
Probabilidade e Impacto (MPI) 
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as estratégias e ações que serão utilizadas em resposta aos riscos identificados 

(MEDEIROS, 2017). 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2020), com base em Medeiros (2017), Veras (2016) e PMI (2013) 

 

Apresentadas e sugerido o uso das ferramentas de apoio ao LCC, em 

consonância com Veras (2016) e alinhadas ao Guia PMBOK (PMI, 2013), para 

finalização do grupo focal e do capítulo de “Modelo proposto”, procedeu-se com a 

construção de alguns indicadores de desempenho (Figura 39), a partir das sugestões 

dos Servidores, que poderão ser utilizados durante a fase de “execução, 

monitoramento e controle” do projeto, quando aquele, na prática, estiver nessa etapa 

e a tela for efetivamente gerada. 

Segundo Medeiros (2017), durante a etapa da execução, com o objetivo de 

acompanhar a realização das entregas e o alinhamento do executado ao planejado, 

faz-se necessário a adoção de indicadores de desempenho que foram anteriormente 

estabelecidos durante a fase de planejamento do projeto.  

Veras (2016) destaca a importância de se determinar indicadores que 

superam a tradicional tríade: custos, tempo e escopo. Destaque-se, por exemplo, que 

se o envolvimento das partes interessadas for um fator-chave para o sucesso do 

projeto, é recomendável que se estabeleçam indicadores de desempenho que meçam 

e acompanhem esse nível engajamento (MEDEIROS, 2017). 

Nesse contexto, os participantes do grupo focal, enquanto representantes da 

equipe do projeto, a princípio, decidiram trabalhar com 04 (quatro) indicadores de 

desempenho: premissas cumpridas, entregas realizadas, aquisições realizadas e 

prazos cumpridos, conforme encontram-se construídos e apresentados na Figura 39. 

Figura 38 - Planilha de Resposta aos Riscos (PRR) 

 

Figura 44 - Indicadores de desempenho do ProjetoFigura 45 - Planilha de Resposta 
aos Riscos (PRR) 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2020), com base em Veras (2016) e Medeiros, Araújo e Silva Oliveira (2018) 

 

 

 

 

 

 

Figura 39 - Indicadores de desempenho do Projeto 

 

Figura 46 - Indicadores de desempenho do Projeto 
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Os percentuais mensurados e apresentados na Figura 39, foram construídos 

coletivamente pelos Servidores, após discussões sobre os indicadores de 

desempenho mais impactantes e decisivos para o resultado final do projeto 

estratégico em tela. No entanto, resta-se destacar que são estimativas iniciais, então, 

somente quando o projeto começar a ser posto em prática se terá uma noção mais 

realística do ajustes necessários nesses percentuais ou até mesmo da necessidade 

de inclusão de novos indicadores. 

De acordo com Veras (2016), faz-se necessário a definição de ratings (ou 

notas, valores) para a avaliação de alguns campos específicos, bem como para a 

execução do projeto como um todo, definindo os pesos de cada um deles para o 

resultado posto no “semáforo geral de status do projeto”. 

Nesse sentido, Veras (2016) estabelece a seguinte significação para as três 

cores representadas nos indicadores em campos específicos:  

• Verde – desempenho satisfatório;  

• Amarelo – necessita de atenção;  

• Vermelho – baixo desempenho. 

Por sua vez, para sinalização do semáforo geral do projeto, Veras (2016) 

sugere a seguinte simbologia:  

• Verde – todos os indicadores apresentam desempenho satisfatório;  

• Amarelo – não existem indicadores com baixo desempenho (vermelho) 

e aqueles com sinal amarelo não ultrapassam 50% do total;  

• Vermelho – há pelo menos um indicador com sinal vermelho ou mais 

de 50% do total com sinal amarelo. 

Com a mensuração desses indicadores, espera-se que a equipe e, mais 

precisamente, o gerente do “Projeto estratégico de acesso, permanência e êxito, por 

tipo de oferta”, no âmbito do IFRN/Campus Santa Cruz, possa realizar – ao longo de 

sua execução – uma avaliação contínua do seu desempenho, promovendo os ajustes 

necessários para o melhor atendimento dos objetivos e requisitos do projeto. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Esse trabalho, no formato de Projeto de intervenção, teve como objetivo geral 

a apresentação de uma proposta de gestão visual dos projetos estratégicos para o 

IFRN/Campus Santa Cruz, constantes no Plano de Desenvolvimento Institucional - 

PDI 2019-2026, através da utilização do modelo LCC – Life Cycle Canvas. 

A partir do diagnóstico prévio do modelo atual, foram apontados a ausência – 

ou qualquer indicação – de uma metodologia de gerenciamento de projetos no IFRN, 

especialmente no contexto do Campus Santa Cruz, ademais, foram detectados alguns 

pontos fracos dispostos em Relatórios Institucionais. O Relatório de Gestão do ano de 

2018 indicava, como ponto fraco, a ausência de uma ferramenta de acompanhamento 

da execução do planejamento, ao passo que o Relatório Anual de Auditoria Interna - 

RAINT, também daquele ano, destacava a falta de padronização dos procedimentos 

e rotinas organizacionais. 

Com a realização do grupo focal, levantando-se as sugestões e percepções 

dos Servidores, mostra-se ratificado o diagnóstico prévio realizado através da análise 

documental e observação assistemática. Os Servidores reiteradamente apontaram as 

deficiências nos processos e ações destinadas ao planejamento, execução, 

monitoramento e controle dos projetos estratégicos do IFRN, tais como: o baixo 

engajamento de Servidores nas atividades e comissões diretamente relacionadas aos 

projetos estratégicos institucionais; a não padronização de documentos, rotinas e 

protocolos, principalmente daquelas atividades desempenhadas pelas equipes 

responsáveis pelos projetos; a falta de uma metodologia para acompanhamento do 

andamento do projeto, o monitoramento das suas ações e avaliação dos resultados. 

No tocante ao baixo engajamento dos Servidores nas ações diretamente 

relacionadas aos projetos estratégicos, infere-se que isso se deva ao fato da ausência 

do sentimento de “pertencimento” ao Plano, visto que, conforme fora relatado pelos 

participantes da pesquisa, há um distanciamento entre o PDI e os Servidores “da 

ponta”, resultando-se em ações, por vezes, desalinhadas aos objetivos institucionais 

de longo prazo. A maioria dos Servidores, por não possuírem um cargo de Direção ou 

Coordenação de setor, não envolveram-se ativamente na construção do PDI e, além 

disso, não participam usualmente de reuniões sistêmicas, de grupo ou conselhos, 

fazendo com que não tenham a oportunidade de discutir e se inteirar plenamente do 



118 
 

seu conteúdo. Dessa forma, deduz-se, ainda, que haja uma falha comunicativa no 

repasse dessas informações por parte de suas Chefias imediatas.  

Quanto à ausência da padronização de rotinas, ações e procedimentos, 

principalmente no que tange às equipes/comissões responsáveis pela execução dos 

projetos estratégicos nos Campi, essa fragilidade está intimamente relacionada à 

ausência de uma metodologia de gestão de projetos no IFRN, especialmente no 

âmbito do Campus Santa Cruz, gerando entendimentos diferentes, ações 

desalinhadas e, portanto, resultados díspares entre as unidades do Instituto. Nesse 

quesito, é importante ressaltar que embora o IFRN esteja distribuído nas diversas 

regiões do estado do Rio Grande do Norte, nos seus 21 (vinte e um) Campi, a 

Instituição possui objetivos estratégicos centrais, únicos, para tanto, necessita das 

boas práticas de gestão para que haja uma unidade nas ações e nos resultados. 

Outro ponto destacado, que corrobora o anterior, concerne à falta de uma 

metodologia para acompanhamento do projeto, o monitoramento das suas ações e 

avaliação dos seus resultados. Partindo dessa discussão, diante das problemáticas 

abordadas, foi apresentada a metodologia Life Cycle Canvas – LCC aos Servidores 

participantes do grupo, evidenciando-se suas vantagens e os benefícios que 

possibilitaria à gestão dos projetos estratégicos no Campus Santa Cruz. Sugeriu-se 

ainda a utilização das ferramentas de apoio ao LCC e a construção de alguns 

indicadores de desempenho com vistas a um acompanhamento da sua execução, 

monitoramento e controle mais efetivos, mitigando, assim, os entraves levantados 

pelo grupo e, com isso, gerando resultados mais satisfatórios. 

No tocante ao atingimento dos objetivos, essa pesquisa, em seu capítulo 4, 

particularmente a partir do item 4.2, descreveu uma proposta de Gestão visual de 

projetos para o IFRN/Campus Santa Cruz, a partir da utilização do LCC – Life Cycle 

Canvas, com vistas à otimização dos procedimentos de gestão dos projetos 

estratégicos daquela unidade, alcançando, dessa forma, o objetivo geral proposto 

nesse trabalho. 

Quanto aos objetivos específicos, com a realização do grupo focal foi 

delineado um diagnóstico sobre a situação atual do gerenciamento dos projetos 

estratégicos do IFRN, no contexto do Campus Santa Cruz, bem como investigada a 

percepção dos Servidores quanto à efetividade das ações voltadas ao alcance dos 

objetivos institucionais de longo prazo, cujos resultados estão apresentados na seção 

4.1, alcançando-se, assim, o proposto no primeiro e segundo objetivos intermediários. 
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O terceiro e último objetivo específico trata da apresentação do modelo proposto, a 

partir do LCC, com base nas sugestões e percepções dos “participantes da pesquisa”, 

convergindo, assim, com o objetivo geral dessa investigação – atingidos através do 

retratado na seção 4.2. O modelo proposto apresentado também responde à pergunta 

de pesquisa, que indaga de que forma o LCC poderia otimizar a gestão dos projetos 

estratégicos no Campus Santa Cruz. 

Revelaram-se ainda, no decorrer desse trabalho, a existência de poucos 

estudos na área de gestão de projetos no setor público e, menos ainda, no tocante ao 

uso de metodologias de gestão visual de projetos, como o LCC. O Life Cycle Canvas 

constitui um modelo novo, publicada por Veras no ano de 2016, portanto, quando 

trata-se dessa metodologia de gestão visual, especificamente, com base na literatura 

encontrada, mostra-se bastante limitada. 

Apesar de todo o percurso metodológico, seguido à risca, empregado no 

desenvolvimento dessa pesquisa, tendo, com isso, conseguido responder à pergunta 

de pesquisa, seu objetivo geral e todos os objetivos específicos, deve-se assinalar as 

restrições percebidas ao longo da sua construção.  

Esta pesquisa teve como limitação a falta de tempo hábil para realizar-se a 

aplicabilidade do LCC em outros projetos estratégicos do IFRN, outras áreas de 

atuação ou outros tipos de projetos desenvolvidos pela Instituição, a fim de validar sua 

aderência para essa finalidade, especialmente tratando-se do contexto de setor 

público. Uma segunda limitação refere-se em parte à metodologia utilizada, 

percebendo-se que, com a realização do grupo focal, apenas uma pequena parcela 

dos Servidores tomavam a iniciativa de resposta nas questões, sendo apenas 

acompanhados pelos demais participantes, que pontualmente se manifestavam, 

tornando a discussão fragilizada, por vezes. Ademais, como terceira limitação 

percebida, destaque-se que o projeto estratégico selecionado, tomado como pioneiro 

nesse trabalho, por estar inserido em um documento Institucional recente, o PDI 2019-

2026, ainda encontra-se, na prática, em fase de Iniciação, por isso não foi possível 

executar todo o seu ciclo de vida, com a geração de todas as telas, bem como a 

apresentação de indicadores e custos mais próximos da realidade. Por fim, como 

quarta e última limitação, há pouco citada, reitere-se que, nas pesquisas realizadas, 

foram encontrados poucos trabalhos no que concerne ao Life Cycle Canvas - LCC e, 

mais ainda, à sua aplicabilidade no setor público. 
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Nessa esteira, no que tange às sugestões para trabalhos futuros, registre-se 

que o modelo Life Cycle Canvas - LCC, nesse trabalho utilizado como uma “proposta 

piloto” para o gerenciamento de um projeto estratégico do IFRN, poderá ser aplicada 

em outros projetos estratégicos, de outras áreas, bem como em outros tipos de 

projeto, como os de ensino, pesquisa e extensão, realizados pela Instituição. Além 

disso, poderá ser realizada uma pesquisa, em longo prazo, para demonstrar se, com 

a aplicabilidade do modelo proposto, de fato houve um melhor entendimento do 

projeto por parte da equipe e uma melhoria nos processos de gerenciamento, com 

isso, apresentando-se melhores resultados. Por fim, outra sugestão de estudo diz 

respeito à construção de indicadores que mensurem, de forma mais realística, o 

desempenho do projeto. Quando este começar a ser executado, na prática, deve-se 

ter uma melhor noção de outros indicadores necessários e os ratings a serem 

estabelecidos. 

No entanto, apesar das limitações enumeradas, esse estudo oportunizou a 

entrega de importantes sugestões e um modelo prático para a Instituição estudada, 

objetivo principal de um Projeto de intervenção, bem como, do ponto de vista 

acadêmico, em face da literatura encontrada, que aponta um cenário ainda incipiente 

sobre a implantação de metodologias de gestão de projetos no setor público, mais 

restrita quando tratam-se de metodologias visuais e do LCC, de maneira especial. 

Por fim, merece destacar que o modelo proposto por esse trabalho não possui 

um caráter acabado, imutável, longe disso, por tratar-se de um “projeto piloto” é 

apenas o início de um longo processo de melhorias desejáveis, devendo apresentar 

evoluções à medida que for sendo utilizado, fazendo-se, assim, os ajustes 

necessários para sua melhor aplicabilidade. 

Dessa forma, espera-se que a implantação do modelo proposto, nos termos 

sugeridos nesse projeto de intervenção, possa inserir as boas práticas de gestão de 

projetos no IFRN, especialmente no Campus Santa Cruz, contribuindo sobremaneira 

com os processos de planejamento, execução, monitoramento e controle dos projetos 

estratégicos do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. 
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APÊNDICE A – CARTA DE ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO PESQUISADA 
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APÊNDICE B – ROTEIRO PARA GRUPO FOCAL COM SERVIDORES 

 

ROTEIRO DE GRUPO FOCAL 
 

ENTREVISTA PARA DIAGNÓSTICO DO MODELO (SITUAÇÃO) ATUAL E 
PERCEPÇÃO DO NÍVEL DE CONHECIMENTO DOS SERVIDORES 

PARTICIPANTES DA PESQUISA SOBRE O PDI – PLANO DE DESENOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL DO IFRN 

 
1 – Você sabe o que é o Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI, sua finalidade 

e importância para a Instituição? 

 

2 -  Você tem conhecimento das metas e projetos estratégicos da Instituição? Você 

sabe quais são relacionadas ao seu setor? 

 

3 – De que forma, atualmente, são executadas as ações visando o alcance dos 

objetivos estratégicos institucionais? Quais as principais dificuldades que você 

elencaria, nesse processo? 

 

4 – Qual sua percepção quanto à efetividade dessas ações e em que podem ser 

melhoradas?  

 

5 – Dentre os projetos estratégicos dispostos no PDI, para fins de consecução desse 

estudo, escolheu-se o “Projeto estratégico de acesso, permanência e êxito por tipo de 

oferta”. Qual a importância desse projeto para a instituição? Quais ações, atualmente, 

são voltadas para sua execução? quem são os atores envolvidos? 

 

CONSTRUÇÃO COLETIVA DAS TELAS DO LCC – LIFE CYCLE CANVAS E 
INDICADORES A PARTIR DAS SUGESTÕES E PERCEPÇÕES DOS SERVIDORES 
PARTICIPANTES 
 

6 – Sobre o “Projeto estratégico de acesso, permanência e êxito por tipo de oferta”, 

como você preencheria – resumidamente – os seguintes itens? 

(Apresentar a tela do LCC, com post-its, para preenchimento – visando uma 

construção coletiva do Canvas) 

Justificativa – Descreve os problemas e demandas existentes na situação atual.  

Objetivos – Os objetivos representam uma ponte entre a situação atual e a situação futura. 
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Benefícios – Descrevem as melhorias e o valor agregado na situação futura.  

Produto – O produto é o que será entregue ao cliente.  

Requisitos – Os requisitos são a maneira que o cliente comunica para a equipe aquilo que 

lhe parece desejável ou necessário no produto que vai receber ao término do projeto.  

Partes Interessadas – Partes interessadas são todas as pessoas ou organizações envolvidas 

ou afetadas pelo projeto. As partes interessadas são externas e, portanto, não trabalham no 

projeto. As partes interessadas externas incluem o cliente e o patrocinador.  

Comunicações – Trata dos mecanismos de comunicação a serem utilizados entre a equipe 

de projeto e as partes interessadas.  

Equipe – A equipe são todos que produzem algo no projeto com respectivos papéis.  

Premissas – Premissas são suposições assumidas sobre aspectos que não estão sob 

controle e influência do gerente de projeto.  

Restrições – Restrições são limitações de qualquer fonte impostas ao trabalho realizado pela 

equipe e que reduzem as opções.  

Entregas – As entregas garantem que o projeto foi concluído. Entregas são partes menores 

que, quando integradas, garantem que o projeto foi concluído.  

Aquisições – Aquisições a serem realizadas durante o projeto. São normalmente baseadas 

em acordos estabelecidos com fornecedores.  

Riscos – São as incertezas que importam, pois afetam os objetivos do projeto. 

Tempo – O tempo representa uma lista de compromissos com datas limites para que sejam 

produzidas as entregas. 

Custos – O custo é a estimativa resumida, identificando os custos por entrega. 

 

7 - Apresentação das ferramentas de apoio ao LCC ao grupo; 

 

8 – Apresentar o quadro com as propostas de indicadores de desempenho - para 

as sugestões dos Servidores e a construção coletiva. 
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APÊNDICE C – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

Prazos e atividades 
2018 2019 2020 

A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M 

Definição de 

problema e objetivos 
X X X X X X                   

Construção da 

justificativa 
     X X X                 

Revisão de literatura      X X X X X X X X X X X X X X X X    

Definição da 

metodologia 
              X X         

Exame de 

Qualificação 
                X        

Pesquisa de campo                  X X X     

Tratamento dos 

dados 
                   X X    

Escrita da primeira 

versão do Projeto de 

intervenção 

                   X X    

Escrita da segunda 

versão do Projeto de 

intervenção 

                    X X X  

Defesa do Projeto de 

intervenção 
                       X 

Ajustes finais                        X 

Entrega da versão 

definitiva do Projeto 

de intervenção 

                       X 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 


